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BESCHR YVINGÉ
VAN DE

ARTILLERYE,
Lecrende in 't korte alle 't geene

dat tot de beginfelen en Fonda-
menten van nooden is.

Seer dienflig Voor alle Leerlingen ende

Jonge PraÉHJïjnS)die haer in defe We~
tenfchdpfoecken te oejfenen.

In ordre geftelt en met Figuren

verfien , en feer klaer en kort be-

fchreven voor alle Lief-hebbers»

DOOR.
T. N. BRINC K.

IN ’sGRAVEN-HAGE,
Gerrit Rammazeyn , Boeckdrucket

woonende in de Houtftraet by

het Pleynj i68i 0
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WILLEMADRIAEN,
GraVe Van ende tot Hornes

,
Vry-

Baender-Heer Van 'Batenburg

b

ende Kejfel , Erf-Burgh- GraVe

des Erf-Stifts Cöln
,
Eleere Van

Oidenkercken
,
Biecht ende Moer

-

kercken
, Generael Van de Arül-

lerye der Vereenigde Nederlan-

dcn
,
Colonel Van een Bggiment In-

fanterye,en Gouverneur Van Heuf-

den
,
Gorcum

,
Worcurii

,
LoeVe-

fleyn 5
Sta

H O O G-G EBOOREN GrAEF,

Aer lal niemanc

koenen tegen

leggen, dat de

Matheiis niet

a 3 en



en zy een van de voor-

naemfteWetenfchappen

,

en als een Moeder van alle

andere fraeye Konften en-

de Wetenichappen
, die

gelijcklaem van haer ge-

teelt, ende oock voort ge-

bracht werden ; Ende is de

felve voor defen by de

Perfianen in fulck een efli-

me geweeft, dat niemant

by haer tot een Koningh
heeft konncn aengeftelt

werden , ten ware dat hy
kennifle van de Aritme-

tica en Geometerie hadde.

De Artillerye uyt de

'Ma-



Mathefisgefprooten zijn-

de, is mede eene voor-

treffelijcke ende nutte

Wetenfchap , van de wel-

ke men voor eenige hon-
dert jaren niet met al ge-

weten heeft, en is het te

beklagen, dat de lelve te-

genwoordig by veele (oo

weynig geëftimeert wert
5

Niettemin de dagelijckfe

experientie ons de heer-

lijcke nutbaerheyt van
dien genoeg voor oogen
ftelt.

Den Wij fen Plato had-

de de gewoonte boven
a 4 zyn



zijn Auditorium te fchry-

ven* dat niemant daerin

foude mogen gaen , die

geen kennifle vande Geo*
meterie hadde. Op een en

defelve manier foude men
mede met goede reden

die geene , die haer dag-O O
ten in den Oorlogh te be-

geven, konnen toe roe-

pen , dat zy haer niet fou-

den onderÜaen , figh daer

in te begeven, fonder ken-

nsfle te hebben van de

Geometerie enArtillerye.

Overmits het dan eene

Nootfaeckelijckheydt is

voor



voor alle Officiers , om
daer in wel geexerceert te

zyn , voornamentlijck de

Officiers van d’Artillerye,

loo en hebbe niet willen

manqueren, om dit kleyne

Tra&aetjen aen den dagh
te geven ,

ende ’t felve aen
U Hoog Graeffel: Excel!:

in aller Onderdanigheyt

te dediceren , confidere-*

rende de goede gunft, en

veele weldaden van U
Hoog Graeffel: Excel!:

van ’t begin des verlede-

nen Oorlogs tot dato aen

my bewefen
;
Ootmoe-

a s digft



dighft verfoeckende dit
<T">

kleyneWerck in genaden

aen te nemen , ende my
noch voorders in U
Hoog Graeffel: Excell:

goede gunfl: gerecom-

mandeert houden. Hier
mede wenfchende U
Hoog Graeffel: Excell:

en Familie in de Befcher~

minge des Aller-hoogh-

ften, tot een langh leven

endegefontheyt,

U Hoogh Graeffel: Excell. Gehoorfaem-

fte en IVilligfle Dienaer ,

T. N. Brinck.



BEMINDE
L E S E R.

Die aen de wegb timmert moet

de berifpinglie Van alde Wereldt

onderworpen zjjn ,
ende ick kan

lichtJlaet by my fefs maechen
,

dat het

in dit regnard my niet beter als anderen

falgaen wantgelijck een 'Bye uyt d’al-

derfcboonfle Blommen baer Voet/el ont-

fangbt
, foo ontfangbt ter contrarie een

Spinnekop baer fenyn daer uyt • maer

des onaengejien bebbe ickdefe kleyne be-

ginfels Van d’ Arüllerye Voor den een-

Voudigcnyn het kort begrepen
,
by provifte

in Twee Beden
,
met duydelijcke Fi-

guren Voor oogengejlclt
j

ende aen alle



Lief-bebbersVan defe Wetenfcbapmede

gedeelt
,

Voor foo Veele dit Heyng Com-

pendium beeft willen toelaten
,

Verjoec-

ketide U E. gelieven bet felve met een

goede intentie te accepteren
, en UE.

Verfeeckert bouden
,

dat niet mancpue-

renfal te fijn ende te blijven

U E Vriend.



INHOUDT
Van het

Eerfte Deel

I
N het Eerfte Deel wert aenge-

wefen
,
wat de Wetenfchap-

pen zijn van een Conftapel , en-

de wat kenniiïe hy eenighfints be-

hoort te hebben.

i

.

Capittel handelt van het ghe-

bruyck des Paflers
,
Figura

N r
. i fol. i

.

2.

Van de Fondamenten van de

Artillerye en Talftock, Fi-

gura Numero 2. 3.4. 5. fol.

S o

3.

Van



3. Van de Windt tot de Kogel
Figura Numero 6 . fol. 1 8.

4. Van drie der hande Canon
haer proef: ende van haere

behoorlijcke Lepels
, Figura

Nr
. 7. 8. 9. fol: 21 .

5. Van de AfFeuyten en Raderen,

Figura

N

r
. 10. n. fol. 33..

6 . Met wat Gereetlchappen een

Conftapel moet verfien we-

len
,
om alle fouten

,
hem

voorkomende, te viiiceren,

Figura N f
. 12.13. fol. 43.

7. Van de Lepels in’tgenerael te

maecken naer het Canon Me»
tael heeft ,

en wat fauten het

Kriiyt ende Keghels onder-

wor-



worpen zijn
,
fol. 54.

8. Van ’t Laden ende Rechten,

en wat effe&en de Koghels

doen
, Figura Numero 14.

fol. 6

Hoe men een Conftapel exa-

mineren fal
, Figura Numero

15.fol.75.

EERSTE



.
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i BESCHRYVlNGE
VAN

D’ARTILLERYE.

i. CAPITTEL.

Van’tgelruyck des Pafiers.

iET principaelfte Inftrument

[voor een Conftapel, is een Paf-

ffer, en noodigh dat men het ge-

bruyck van dien een vveynig verftaet

,

befiet A. Numero i.

Numero i . Is een punet, ofte ondeel-

baer ftipken , ’t welck alleen met het

verftant moet begrepen worden.

Numero x. Is eene Linie, ftjndeeene

lenghte Tonder eenige breete, het be-

gin en eynde der felver Linten, zijn

puntten alsA 15.

Numero 3 . Zij n twee linien die even
wijdt van een loopen, komen noyt by

A een



% *t Eerfie deel vande

een ,
hoe iangh zy getrocken worden ,

en worden Parallel linien genoemt.
Om die te maken, treckt de linie a h ,

fet de eene voet van u Pafler in c c, doet
de palier open in dd, maeckt met de
Pafler een kromme linie in dd, treckt

de linie ef door dd.

Numero 4. Is een Linie dewelcke
men in twee gelijcke deelen fal deelen.

NIaeckt de linie ab 9 fet u Pafler in a ,

opent uw Pafler naer geduncken (maer
alle tydt boven de helfte) als hier in c,

maeckt de kromme linie uyt a in dd,
met de felve opening van u Pafler de

voet in b , doorfnijt de kromme linie

in d d, treckt van d door d een linie

,

foo is die ab in twee gelijcke deelen

gedeek.

Numero 5. Zijn twee linien die mal-

kanderen in een pundt te famen voegen,

en maeken een reghten hoeck. T reckt

de linie a b , fet de eene voet van u Paf-

ferin^z, maeckt van d een kromme li-

nie in c
9
de voet van u Pafler in c, van^z

door e , dito voet in e , door fnydt d
na/met een kromme linie,fet de voet in

dydoor-



Befchryvinge van d’ Artillerye.

d ,
doorfnijt/, treckt een winckel regte

linie van/ in

Numero 6. Is een gegeven pund,om
een perpendicular linie daer uyt te la-

ten vallen op eene reghce Horifontale

linie. Maekt eene linie a b , ende fet

uw eene voet van de Paffer in de ge^

gevene pund: c , met de andere voet

maeckt de kromme linie de , met de

felve openigh maeckt uyt de , de kruys

linien in/, legt uw Liniael op cf , treckt

de linie van cin g.

Numero 7 . Is een recht-hoeckigh

drie-hoeck. Treckt een linie als a b ,

neemt uw Paffer en fet de eene voet in

tf,foeckt een ftipken als c met de andere

voet van de Pafier, met de felve ope-

ningh maekt de dwars linien b d, treckt

een linie van £ door c in van d in a .

Numero 8 . Is een gelijck-zydige

drie-hoeck , die drie gelijcke hoecken ,

ende drie gelijcke zyden heeft. Maeckt
de linie a b , neemt de lenghte van a b

met uw Pafler , fet de eene voet inab,

maeckt twee dwers linien in c, treckt

linien van a in c , van c in b

.

A % Nu-



4 °t Ëerfle deel vande

Num. 9. Zijn drie linien daer van fal

men maken een Tryangel als Nr. 10. van
drie ongelijcke linien , zy mogen zijn

foo die willen , (doch de twee t’famen
genomen moeten wat langer fijn als de
derde. ) Neemt met uw Pafler de lengte

vande linies, maeckt de linie ab, Fi-

guraNr. 10. neemt als vooren de linie

b , fet de eene voet in a , maeckt een

kromme linie in c, voorders de linie

c , fet de voet van uw Pafler in b , door-

fnijtde kromme linie in c , treckt li-

nien van a in c ende van b in c.

Numero n.Wyfl aenomeene ofte

meer gegevene linien info veel dele te

delen als men wil, in dit exempel fal-

men de 3. linien delen in io, delen.

Treckt een linie als ab , deelt ah in

thien gelijcke deelen , neemt de lengte

van a b,k t de Pafler in a b,treckt krom-
me linien kruys gewijs in c, treckt li-

nien uytinaec, vancna£, treckt dan
die gepunteerde linien van ab ia c,

neemt de lenghte van de voorgaende

drie linien met uw Pafler, fet de eene

voet in c, tekent de linien aIs in ddf

treckt



Befchryvinge van d'Artillerye.
"f

treckt linien van d dwars tot d.

Numero 12. Is eene Superficies of,

vlack vierkant , die vier gelijcke zy den
en vier gelijcke hoecken heeft, ende

wort een Quadraet genoemt. Treckt

de linie ab, neemt uw Paffer fet de eene

voet in 4, foeckt het pundc, maeckt
de dwars linien de , treckt een blinde

linie van e door c md, treckt een li-

nie uyt a in/, neemt de lenghte van de
linie ab, maeckt de kromme kruys

linien in /uyt/ing , uyt^ing, treckt

de linien te faemen af9 fg,gh , foo

is ’t Quadraet veerdigh , ende kunnen
de drie nevens ftaende Figueren op de
felve manier gemaeckt werden. N r

. 1 j

.

14 if-

Numero 13. Is een Cubus ofte vier-

hoeckigh Corpus , even groot aen allen

zyden, heeft 12 linien ofzydeneven
langh , acht lighamelijcke hoecken ,

en fes Superficien ofvlacken.

Numero 14. Is eene Superfitie of

platte Figuer , die alleen de lengte ende
breete heeft fonder dickte , ende werdt
eenRegthoekig Parallelogrammum ge-

noemt. * B 3 Nu-



6 V Eerfle deel vande

Numero 15 Is een Vierhoek ofte

Quadraet met een deurihydende linie

,

gaende van den eenen hoeck tot den

anderen.

Numero 16. Is een Circkel, die linie

b de welke den Circkel befchryft werd
genoemt Circomferentie ende’tpunft

a \ Centrum. Set de eene voet van uw
Paffer in a , doet hem open in b

,
treckt

de Circomferentie van b in b.

Numero 17. Is een Circkel met zijn

halve Diameter pafferende uyt hetCen-

trum tot de Circomferentie. Set u Paff

fer in a , maeckt de Circomferentie
,

treckt dan eene linie van a in b.

Numero 18. Is een Circkel met zijn

heelen Diameter
,
pafferende doorliet

Centrum, met beyde zijne eynden in

de Circomferentie. Set de voet van
uwe Paffer in a 9 maeckt als vooren de
Circomferentie , treckt een linie van b,

door a in c.

Numero 1 9. Is een halve Circkel,be-

flooten met zijn heelen Diameter. Set

de voet van u Paffer in a , maeckt de
kromme linie bc, treckt de linie door a

inbc. Nu-
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Befchryvinge van d'Artillerye. *7

Numero zo. IseenCirckel mee een

Circkel-boog , wijd aen een derde part

van de circomferentie.Ser uw Padèr als

vooren in a , maekt de Circomferentie

door b e,cd,met defelfde openingh van

uwPaflerde eene voet in c, maecktde
kromme linie van d , door a in e.

Dele twintigh Opgaven of Figuren

falmen wyfen waer zy ons in de Artil-

lerye te pas komen , om loo veel ligter

de verdeelinge als mede den inhoudt

van de Artillerye te verftaen.

Daer zijn noch veelderhande Figu-

ren in de Geometrye begrepen, die

ons in het Eerde Deel niet heel nodigh

zijn, willen dienshalven vorder gaen

ende fien wat eygentlijck het rechte

fondament is in de Artillerye.

A 4 CA-
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%. CAPITTEL.

Van 't Rechte Fondement van d'Artillerye.

Aer zijn eenige fuftenuen die hou-

“®-^den Salpeter Svvaevel ende Kolen,

daer het Kruyc van gemaekt wert, voor
lier rechte Fondament, fommige het

Canon , fommige de Kogels*

'tls feecker, voor foo ver als noch
bekent is, dat Salpeter, Svvaevel ende

Colen, d’eerfte materiën zyn geweeft,

waer van menKruyt heeft gemaeckt,
?twelke men oock noch doet , waer op
het Canon en Kogels fijn gepraólifeert,

volgens advys van veele Autheuren.

Terwyl dat het voorgaende by ons

bekent is , te weeten dat Salpeter Swa-
vel ende Colen d’ eerde beginfelen van

d*Artillerye fijn , moet men voor vaft

(lellen dat het Gewight het principael-

fte fondament is, daernamen moet te

werckgaen, te nemen en te geven foo

alsdefvvaerte vereyft. Als een Kogel
groot is , foo vereyft zy veel Metael



Befchryvinge van d’Artillerye. <y

enKruyt, en alles na advenanr, naer

degroore van de Kogel, dat ons door
het Gewight moet gewefen worden ,

daer naer een Conftapelfigh kan regu-

leren.

Nadien *t Gewicht het fondament is

waer naer hem alles moet reguleren , fo

is het nodig dat de Conftapels een Ge-
wight hebben , ofte een Inftrument,

waer mede zy haer Kogel of Canon vi-

fiteren j Het Gewigt foude haer al te

fwaer vallen om te dragen , foo is daer

gepraftifeert een Vifier ofte Talftock,

om de lightigheydts wille , daer van

verfcheyden te vinden , maer foo veel

als men der vint, fijnder heel weynig
die met malkander accorderen : fom-

mige fijn te groot , fommige te kleyn

,

en weetmen noyt waer van de fouten

komen , alfoo het een van de fubtylfte

Inftrumenten is. En om de Conftapels

t* onderwyfen op wat manier zy haren

Talftock lullen maecken ende probe-

ren. Sohebick voorgenoomen in het

Eerfte Deel eenen Talftock Mechanice

fonder veel Rekening, door gepropor-

A 5 tie-



to *t EerJIe deel van de

doneerde Triangels aeh te wyfen, daer

van fy haer konnen bedienen in wat
Lant zykoomen, mits dat het eerde

pont moet bekent zijn; doet op de vol-

gende manier

:

Over al daermen komt vintmen het

Landts Gewight,fo neemtmen een Ko-
gel, zy magh groot ofkleyn zijn , die

heel ront is , weeght die corredt , en

neemt den Diameter met een kromme
Pafler,oftuflchen twee Winkelhaken,
meteen rechte Pader

5
Den Diameter

is te verdaen volgens de Achtiende
opgave^befiet Figura 1. N r

- 2. daer delt-

men voor , de principaelde Kogels van
het Gewigt darmen tegenwoordig ge-

bruyckt , daer van men een Kogel kan

bekomen; als by Exempel.

EXEMPEL.
Als u een acht en veertigh pondige

Kogel die ront is voorkomt , foo neemt
wel fcherp den Diameter met u Palier

,

en deelt hem in 58 gelijcke deden , foo

geven 16 deden van j8 dan het eerde

pont,



Befchryvinge van cl* Artillerye. 1

1

pont, en foo u minder Kogels onder-

handen mogten komen: foo deelt die

altijdtna de volgende Tafel, foo zijn

altyt iódeelen het eerde pont, als de
Kogel grooter is als een pont.

TAFEL.
4,8 tb Cogelin 5"8 delen

,
foo is 1 tb 16 delen

36 tb Cogelin 53 delen, foo is 1 tb \ 6 delen

24 tb Cogelin 46 delen, foots 1 tb 16 delen

18 tb Cogelin 41J delen, foo is 1 tb 16 delen

1 2 tb Cogel in
3 6\ delen, foo is 1 tb 16 delen

6 tb Cogelin 29 delen
,
foo is 1 tb 1 6 delen

3
tb Cogelin 23 delen

, foo is 1 tb 16 delen

2 tb Cogelin 20 delen, foo is i p. 16 delen

i in — 1 6 delen, blijft 1 p. 16 delen

Alfo kanmen Tonder grooce moeyte
ende Reeckeningh het eerde pont vin-

den.

Om den Diameter te deelen Tonder

groote moeyten, in foo veel gelijeke

deelen als het van noodenis, foo doet

dan volgens defevende, achtte, ne-

gende ende elfde Opgave , by Figura



ï i *t Eerfle deel vande

N*. i. geleertis. Deelt altijdt den Bafis

a b in fo groote deden als het u belieft

,

en fo veel als de Kogel vereyft , nae de

voorgaende Tafel
5
neemt dan den Dia-

meter van u Kogel , en fet d’eene voet

vande Pafler in c , volgens Figura Nr.

ii. Tekent de linie ca , cb, gy kunt

het oock doen door de fevende opgave:

deelt ad de Winckelrechte linie info

veel deden als vooren, en treckt de lf-

nie na liet pundi, ofCentrum b , foo als

in de twee volgende Figuren te zien is ,

den Diameter altijdt Parallel getrocken

met ad, fo als het eerfle pont gevon-
den is, befiet Figura

N

r
. 3. daermen uyt

het eerfle pont , alle de andere vint.

Treckt een linie fo langhals het uw
belieft uyt a, neemt met de Paiïèr den
gevonden Diameter des eerden ponts

,

fet de eene voet van uw Pafler in c/,van a

op de linie in b, ende feghteen ponts

Diameter in den eerden Omflag
,
geeft

8 pont in c 3 flaet de Pafler vorders over

tot in d, uyt c eene cromme linie ge-

togen in/, ende uyt d in e , fet den Paf-

fer weder inb , doorfnyt de kromme
linie



/'d

j
Jt

Q
S
j





Bejchryvhige van d’Artillerye. i f
linie/, ende treckt een linie vanb na

ƒ, een blinde linie van b in e, vanƒdoor
cin^, van d in e, foo is gevonden de
Triangels proportie van de eerfte feven

ponden.

Deelt de linie l ƒ in feven gelijcke

delen, trecktfe na<? , door de linieer,

foo hebt ghy dan de eerfte aght ponden
gevonden van a tot c.

Treckt uyt de e een Parallele linie

doorg, nevens de linie ^ led, volgens

de derde Opgave. Neemt met u pafler

ny t a de twee eerfte ponden , ende feght

twee ponden in den eerften Omflagh ,

geven 1 6 pondt in h , neemt de lengte

tuflehen h en c met u pafler, fet de leng-

te uyt e in i nag , treckt een blinde linie

van ï na k door h , treckt uyt c een linie

winckelreght op de linieƒ£, doorfnijt

de linie /ten hini, deelt de linie cl in

acht gelijcke deden , ende treckt li-

nien uyt de acht delen in i, door de li-

nie c h , foo hebt gy dan de feftien eerfte

ponden gevonden , van a tot h , ende

doet foo voort tot foo veel pont als gy
begeert,volgens defe Tafel met dc Om-
Hagen. i pont:
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i pont geeft

v geeft

3 — geeft

4 geeft

5 geeft

6 — geeft

7 geeft

8 geeft

9 geeft
10 — geeft

1 1 geeft

ix geeft

J 3

8 pont

1 6

—

24 —
31

4°
48 —
64

7 z

80 —

—

88

96 —— 104 —
TufTchenelck Omflagh is 8 pont, die

feer light en nee kunnen ingedeelt wor-
den , de ponden kunnen oock met 8 ge-

multipliceerc worden , tot foo veel als

men wil , befict N r
. 4.

Neemt een Kogel die netdrie pondt
weeght , o t een ander , maeckt een reg-

tendriehoeck als abc, deelt de linie

ac in 23 deelen , neemt dan die Diame-
ters met een paffer , fet de eene voet op
de linie ab, doorfhijdt de linie bc,

dat d

e

parallel fy met de linie a c,treckt

uyt
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Befchryvivigevan d'Artillerye . !ƒ
uyt het feiliende deel van de linie a c

na£, foo komen de eerfte ponden in/,

de blinde linie uyt 20. in b , is het twe-

de pont.

Terwijl het papier kleynis, foheb

ick de proportie Triangels afgebroo-

ken , en hier by geteeckent ; Ende wil-

len wy den eerften voornemen. Deelt

df het eerfte pondt Steens Diameter,

in feven gelijcke deden, treckt van de

feven deelen na het Centrum g door

de linie dh , foo hebt ghy weder de

eerfte acht ponden gevonden , en werkt

foo voort, tot fo veel ponden als ghy
begeert.

De Triangels i wijfen aen , Steen,

Yfer, ende Loot tot 58 ponden, offo

veel men wil, nae believen, ende is al-

les inde Figuer te ften , foo daer yets in

de befchryvinge foude mogen vergee-

tenfijn.

Om den Talftock te verveerdigen ,

befietN r
. 5.

Neemt een ftuck Parkement , ofte

laet u van Koper maecken een vierkan -

te geele Kopere Stock , treckt daer li-

nien
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nien op als by te fien is ; Neemt Fi-

guraN r
.

3

ter handt, opent uw Pafler

en fet de eene voet van u Pafler in a ,

neemt het eerfte pont ml e, fet de leng-

te op u Parkement ofte Kopere ftock,

uyt a in o

,

opent uw pafler in de voor-

genoemde Figuer van a in c

,

doet we-

der op u Parkement als vooren , ende

kunt u lieden den Talftock op die ma-

nier foo hoogh opdragen als ghy wilt ;

men moet feer net wercken , ofanders

fal het veel verfcheelen , ende in wat

Lant datrnen komt ,
moet men het ge-

wicht examineren , of het wel met uwe

Talftock over een komt 5
doch het ge-

wight is onderfcheydentlijck groot en

kleyn , van oudts heeft het Neurenbur-

ger gewight een vaften regel in het gie-

ten van ’t Kanon ende de Cogels ge-

weeft; maer nubintmen flgli daer niet

aen,en fullen wy de verfchillen op hon-

dertpont voorftellen , van eenige der

principaelfte Steden en plaetfen.

pond



guraN r
. 3 ter handt, opent uw maller

|
en fetde eene voet van u Pafler in a,

neemt het eerfte pont in b e, fet de leng-

te op uParkement ofte Kopere ftock,

uyt aino, opent uw pafler in de voor-
|

genoemde Figuer van a in c, doet we- I

der op u Parkement als vooren, ende I

kunt u lieden den Talftock op die ma- P

nier foohoogh opdragen als ghy wilt; »

men moet feer net wercken, ofanders

fal het veel verfcheelen , ende in wat J

Lant datmenkomt, moet men het ge-
Ff

wicht examineren, ofhetwelmetuwe
|

Talftock over een komt 5
doch het ge-

|
Wight is onderfcheydentlijck groot en

f

kleyn , van oudts heeft het Neurenbur-

ger gewight een vaften regel in het gie- I

*en van ’t Kanon ende de Cogels ge- I

weeft; maernubintmenfigh daer niet I

aen.enfullen wy de verfchillen op hon- .

dertpont voordellen , van eenige der i

orincipaelfte Steden en plaetfen.
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pond. pond.
Amflerdan 9 T Frankf.an Meyn 108
Antwerpen 100 Groeningen 100
Augsburgh 104 Hamborgh 106
Bafel en Bern 108 ’s Hertogenbos 101
Brejlan 116 Luyck 100
Bronfwijck I08 Londen Hz
Bremen I04 Mechelen 108
Brujjel I08 Neurenberg}) ÏOO
Keulen 100 Parijs 95
Coningsbergen izo Regensborgh 98
Coppenhagen 105 Riga 138
Dantzick 108 Straesbourg 104
Embden & Stockholm 130
Eger in Bohem . 1x4 Thoren 130

Nademael her Gewight foo veej ver-

fchil heeft, alfmenuyt defe Tafel fier,

foo geeft hetgeen wonder, dat de Tal-

ftocken , die onder de Conftapels zijn ,

niet over een komen
5
het is een groot

verfchil op fommige plaetfen van het

Gewight , en foo een Conftapel daer

na te werck fou gaen niet zijn Talftock,

over al waer hy quam , hy foude figh

B bV»
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bedrogen vinden ;
maer liy moet eerft

deGewightevergelijcken daer hyme-

de om gaet : Wy fullen verder fien wat

wint ofSpeelruym een Kogel van no-

den heeft in Metale of Yfere Smeken.

Bellet Nr. 6.

3. C A P 1 T T E L.

Van de Windt tot de Kogel.

SO wanneer Metale Smeken voor-

komen, die op tien pont geboort

zijn , foo neemt na u Talftock een ne-

gen pondige Cogel : So een Stuck ge-

boort is op twintigh pont , foo neemt

een achtien pondige Cogel , en tot een

Stuck vandertigh pont geboort, neemt

een feven en twintigh pondige Cogel ,

ende wert altijdt op yder thien pont

een pont gereeckent ,
tot ae Wint ofte

Speelruym.

De Yfere Stucken moeten wat meer

Speelruym hebben ,
omtrent op thien

pont ij pont, fo dat op vyftien pont,

twee pont foude komen ,
door dienzy

zeer
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Artilleryé'. 1

9

zeeronreyn, ende den roert meer als

de Metale Stucken onderworpen zijfl.

Wanneernien een Metael Stuck wij

vifiteren of aftekenen , foo moetmen
altijdtm acht nemen, de wint tot de
Cogel te geven : Als by exempel

, het

was een heel Cartouw fchietende een

kogel van 48 pondt , fo moet daer toe

gegeven werden 5* pont grooter als

die kogel is , en is de caliber ofte mont
desStuckx 53* groot, dat wel in acht

moet genomen werden, nadatdeftuc-

ken groot zijn.

Soo fullen wy drie manieren voor»

rtellen , om door een paiïer ende Li-

niaeltoteen yder kogel haer behoor-

lijcke wint ende Speelruym te vinden

,

volgens de Figuer abc.

1. In de Figuer a, de binnenrte Cir-

cumferents wijrt aendegroote van de

kogel , neemt den halven Diameter

volgens de feventiende opgave , Fi-

guer i met u paffer, fetde eenevoet

inh, en treckt een kromme lynie ed,

op de lynie e f , neemt de lenghte de, en

fet het uyt h in g , neemt de fpatie tuf-

B % fchei^
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fchen gendedeCircomferentie, geeft

die gemelte fpatie toe , fo hebt ghy dan

de wint tot de Kogel.

x. Siet Fig. b, deelt den Diameter in

viergelijckedeelen , volgens de vierde

Opgave
5
Set uwe palier in z, fietwaer

hy de Circomferentie in k doorfnijt

,

neemt de lenghte k /,fet uy t / in m, ’tfpa-

tie m geeft toe als vooren by a is aenge-

weefen.

3. Siet Fig c, neemt de halve Dia-

meter met u palier, enfet deeene voet

in n , maeckt de kromme lynie by o

doorfnijdt o uytp , treckt eene linie van
gdoorrnaefl neemt met de palier de
linieer , fetfe van q na s , deelt ’t fpatie

s n in twee deelen , fo is een deel de wint

tot de Kogel.

Nu willen wy een heel Kartouw voor
nemen , met haere verdeelinge. Siet

Numero 74

CAP-





o
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4. CAPITTEL

Van driederhande Canons met de proeve

ende behoorlijeke Lepels.

DAer zijn driederhande aert van

Stucken*. als Kartouwen aert,Slan-

gen aert, en Kamerftucken aert, elck

heeft zijne befondere verdeelinge en

fterekte 5
Eerftelijck lullen wy vóór-

hellen de tegenwoordige gebruycke-

lijcke Kartouwen aerdt* met hare na^

men , lenghte ende dickte.

Schieten

yfere kogels

Heek Kartouw 48 — tb

Heele Kartouw
3
6 —

- p.

Half Cartouw 24 — p.

Half Kartouw 18 — p.

Vierendeel Karton 1 2— p.

* Vierendeel Karton 6— p.

Veltftuck^ 3 — p.

|
Lengte

' van de Loop

1 18 kogel

19 kogel

1

kogel

XX
,,

kogel

i6 kogel

2 7 kogel

3 ° kogel

Elck Kartouw heeft drie hooftdelen:

namentlijck Bodemftuck,Oorenftuck ,

B 3 en
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en Montftuck , waer aen de dickte des

Metaels moet geproportioneert wor-

den.

Neemt een kogel die heel rondt is

,

en daer van neemt den Diameter met
uwe paffer , deelt hem in feflien deelen.

Alsby^i te zien fijn , drie kogels die

elckin vieren zijn gedeelt, en konnen
defelve foo voort gedeelt worden tot

feftien * van i6tot 32.&C. denDiame-
ter hout voor een generale Maetftock

te verflaen elck na zijn kogel
5
nu fullen

vvy aenwijfenop wat manieremeneen
Stuck moet aftekenen met alle fijne

cieraden.

Treckt een blinde linie bc , neemt
met u paftèr by a op u Maetftock,op fe-

ventien en een halve kogel , fet die van
b naerc, treckt perpendicular linien,

volgens de vijfde , fefte en fevende Op-
gave, vermeerdert op elcke zy van bc
linien , die aenwyfen de holligheyt

van’tSuck, en is de inwendige wijte

een kogel met haer Wint aengewefen,

met de geftippelde linie , ende by G
klaer te zien , als meede de heele ver-



Befchryvinge van cl Arfilterye. ±y
kleyninge tot de kogel toe.

OmdeOorenen de drie hooft dee-

Jen, te vinden , foo deelt de linie b c in

feven gelijcke deelen , foo geven * de-

len het Bodemfluk ofte de eerde Broek,

e drie feven deelen ende * kogel het

Oorenftuek, ofte tweede Broeckin d>

treckt vorder perpendicular linien door
d

e

, draegt dan volgens de naervolgen-

de Tafel, wat zy inhoudt, de dickte

des Metaels van het Stuk op uwe Maet-
doek met de paffer , als in de Figuer te

zien is.

Bodemfluck

Orenfluck

Montfluck

ƒ achter i kogel

\ voor \% deel

{
achter ]l deel

voor II deel

{
achter deel

voor J deel.

De Ooren of Tappen zijn dick ende
lang jt deelen, het centrum van de oor-
ren isƒ, en komt achter aen

)
deelen, fo

te zien is byƒ B 4 De
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De ftootbodem c, is l^ng ongeveer

een kogel , deDolphynen mpeten regt

over het centrum van de Tap komen,
ende reguleert haer d’inwendige hoog-
te naer de dickte van de Tappen

$ de
Cieraden worden onderfcheydelijck

gemaeckt , na het Ooghs welgevallen,

en is te zien in de onderfte Figuer , met
cyferen aengewefen hare hooghte ende

breete, de bovenftaende cyfers wijfen

de hooghte van de Cieraden aen , en de
onderfte de breete ; de Druyve wert

na welgevallen gemaeckt , als aenge-

wefen is inde onderfte Fig. ongeveer

van den hooghften bant twee kogels,

fommige wat langer , fommige wat
korter.

Om de Konftapels niet veel Jefens

voor te ftellen , fullen wy de befchry-

vinge heel kort maken, ende konnen
zy alles met de Paflèr in de Figuer naer

foecken.

Defe voorgeftelde Proportie van

Kartouwen,worden Volgoet genoemt,

terwijl zy haere volle dickte des kogels

afn ’t Laetgaet heben 5 en by deMont
hal v



r
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halve kogels diófe,zijn doorgaens even

wijt in de Loop ofkern, ende worden
oock wel Kernregte Stucken genaemt.

Hare Proeffchooten konnen op vol-

gende manier gedaen worden , den eer-

ften Schoot halfkogel fvvaer, d’andre

Schoot kogel fwaerte,de derde Schoot

\
kogel fwaerte, ordinaire Schoten on-

der Infanterye ende Kavallerye , halve

kogel fwaerte
5
tot Breffen ofte elders

veer te fchieten , neefntmen
\
kogels

fwaerte Buskruyt$ deWiffer, Lepel,

Aenfetter zijn in de voorgaende Fig.

te zien , daer een Lepel vertoont wert,

die halve kogels fwaerte in figh hout.

De WifTer h is langh drie kogels ende

deelen dick , de Kolf i tot de Lepel is

kogels dickte, ende een en een halve

kogel langh , de Aenfetter k van gelijc-

ke lenghte en dickte. Het Kopere Bleek
tot de Lepel/, is langh 3* kogel, ende

twee kogels breete, voor den omme-
flagopdekolf

3 J kogel, en is in ’t ge-

heel vier kogels langh, ende dient uw
lieden tot het maecken van dien de

twintighfte qfte lefte Opgave.

B 5 De
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De Stangen m moeten twee Kogels

langer zijn tot de Wifler en Lepel, om
die in het ftuck te kunnen regeren. Men
vindt de Lepels op verfcheyde manie-

ren gemaeckt, falhaerdaernaerin het

generael befchryven , dat de Conftapels

altijdt, als zy een Lepel onderhanden

krygen, konnen weten wat zy inhout.

Daer zijn Cartouwen die nietjuyft met
defe proportie over een komen, maer
fijn wel langer , korter, dicker en dun-

der vanMetael, en fullen wy eerft de

Slangen aert voorftellen. Befiet N r
.

8. een 24 pondige Slangh.

De heele Slangh

De halve Slangh
De vierendeel/lang

De drie Pondige

Schiet yfere
j
Lengte des

kogels I Loops
24*—‘tb I 30
12— tb 32
6—* 34
3— tb * 36

kogel

kogel

kogel

kogel

Een



Lengte d

z& 't Eerfie deel wan de

DeStangen m moeien twee Koge

langer zijn tot de Wifïer en Lepel, 01

die in het ftuck te kunnen regeren. Me
vindt de Lepels op verfcheyde manie

rengemaeckt, falhaei daernaerin h<

generael befchryven , dat de Conftape

altijdt, alszy een Lepel onderhande

krygen , konnen weten wat zy inhou

Daer zijn Cartouwen die nietjuyft mi
•portie over een komen

, ma<
langer , korte.: , dicker en dur
Metael, en ftllen wy eerft c

eert voordellen. Befiet N
''dige Slangh.



\
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Een andere manier.

Schieten i Lengte

yfer kogels
|
vande Loop

3 Z

33

34*

35
|

De bedejlangb 1 6— tb

De halveJlarigh 8— tb

Dequarüer Jlangb 4.— tb

Valkpnet z-'— tb 1551 i?ogei>

Halve Valchonet 1— tb
j 38 J

kogel

kogel

kogel

Elcke Slang heeft drie hooftdeelen

,

Bodemftuck, Oorenftuck, en Mond-
ftuck , even als de Cartouwen

, ende
konnen opde felfde manier afgeteekent

worden, naedebefchryvinge der Car-

touwen : het onderfcheydt is
, dat 'zy

langer en dicker van Metael zijn
, als in

de volgende Tafel te fien is, als mede
by Figura N r.8.

Bodem
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B,JmSt„d{“t,cr

‘i

J"‘
V. voor een kogel.

„at f achter $ deel
Orettjluck { vm *iied

, , * i f 'achter ]< deelW j dal

Dit is foo veel in 't kort van de Slan-

gen , men kan figh reguleren na de Car-

touwen.

Hare ProefSchooten zijn op de vol-

gende manier;

De eerfte Schoot £ kogel fvoaerte

De tweede Schoot ig kogelfvoaerte

De derde Schoot kogelfvoaerte

Ordinaire Schooten ,§ kogel fwaer-
te. By Figura Numero 8. is tefien een
lepel die in figh hout 13 J pont kruyt$
de Wifïèrs

, Lepels ende Aenfetters tot

de Slangen konnen op de felve manier,
alsby de Cartouvven aengewefen, ge-

maeckt werden. En willen wy een Ca-

rnet-



.!*ÜH

op de vol-

wKlfwaerte
igcljivaerte

r-ogelJivaerte

Ordinaire Schooten kogel Avaer-
te. By Figura Numero 8. is tefien een

in ,10ut *31 pont kruyt;
de \V iflers

, Lepels ende Aenfetters t

de Slangen konnen op de felve rnaniA,
als by de Cartouwen aengewefen , ee-
niaeckc werden. En willen wy een Ca-

nier.



I
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merftuck voornemen
5
befiet Numero

j). een 24 pondigh Camerftuck.

Een heele Cartouw

HalfCartouw

l
Cartouw

\VierendeelCartou

’t Regimentfluck

Schiet yfre

kogels

48 tb

24— tb

iz— tb

6— lb

3— tb

lengte des

loops

«4
16

18
l l
J
ZO I

kogel

kogel

kogel

kogel

kogel

Elck Camer-ftuck heeft drie hooft

deelen , foo als de Kernregte Cartou-

wen, waervan het Metaels dickte op
eene geheel andere manier moetgepro-
portioneert werden

, gelijck in defe

volgende Tafel te fien is, mede by de

Fig. N r
. 9.

_ ; n , ƒ achter
\

z
6 deel

BoJemftuck\
voor ,0 ded

. . , $achter ,? deel.
Montfhick

^vgor , ded

ƒ achter J6 deel
Oorenftuck \ voor * ^/.

Maeckt
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MaecktuMaetdockals by devoor-
gaende Kernregte Cartouwen a t treckt

een blinde linie van b tot c , neemt met
ii palier by a op u Maetftock 14 Kogels,

fetdievan b totc, treckt perpendicu-

lar ofte Winckelreghtelinien door bc:

vermeerdert op elcke zy van b c Linien,

diedeholligheyt van het duck aenwy-
fen$ De inwendige wyteis een Kogel
met de wint : de Kamerducken zijn

langh vier kogels van J tot e , en is by e

een Cogei wijt, by J £deel,als byfgh
klaerte zien is , de hele verkleyninge

tot de Camer toe.

Om de Tappen oft O oren te vinden

,

foo deelt de linie b c in 5 gelijcke delen,

foo geven
)
deelen het centrum van ach-

teren van de Ooren , en zijn langh ende
dick

|
Cogei , deelt i k in vijf gelijcke

delen , foo geeft
)
deel van achteren de

voorde Broeck by e , deelt / tot c in vyf

gelijcke deelen , foo geeven drie delen,

de tweede Broeck van achteren in n ,

treckt door l perpendicula of winckel

reghte linien , neemt dan volgens de

voorgenoemde Tafel de dickte des Me-
taels
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taclsopu Maetftock a met de pafler,

endefet het gp de Linie, als inde Fig.

te Tien is.

De Slootbodem is
|
Kogel langh by

c: de Dolphynen , moeten met den
mont reght over het centrum van de

Tappen komen , deelt lm in drie ge-

lijckedeelen, foo is het derde deel nae

boven toe de linien daer de Dolphynen
moeten op komen , waer van d’inwen-

dige hooghte gelijck is de dickte van

de Ooren , en kan by de voorgaende

ftucken In op defelve manier gedeelt

werden , om de Dolphyn te fetten.

De Ciraden worden onderfchey-

dendijck gemaeckt , en naer het Ooghs
welgevallen, foo in de onderfte Figur

te fien is.

De Druyve , kan op foodanige

manier gemaeft worden ; als in de

voorfz. Fig. te fien is.

Dewiiïer^isjKogels lang, achter

g dick, voor g, met Schapenvel be-

kleet, de Kolf p tot de Lepel, is langh

1
1 Kogel , en eene Kogel dick , de Aen-

fetter ^is 1* Kogel langh , eene Cogel
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dick, het Copere bleek r is vier Cogels
langh , twee Kogels breet , ende voor
gaec af % deelen , om in de Kamer te

gaen, haren inhout is een halve Kogel
fwaer.

Defe voorgeftelde Proportie vahCa-
merflucken , werden j

goet genoemt

,

terwijl zy * part van haerecogel aen
'tMetael by het Laetgat verheien , en
20 na proportie by de Mont op een vie-

rendeel Cogel.

Hare ProefSchooten zijn op de vol-

gende manier.

De eerfle Schoot * kogelfivaerte

De tweede Schoot * kogelfivaerte

De derde Schoot \ kogelfivaerte.

Ordinaire Schooten * kogel fwaer-

te, BrefTe \ Cogel fwaerte* Nu fullen

wyfienwat AfFuyten dees aengeroer-

de Stucken van nooden hebben, en wil-

len voornemen een , Aftuyt tot een

heelCartouw. Befiet Numero io.

CAR
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5 . CAPITTE L

Van de Affuiten , Raeders , Beflagh.

Ls men een Affuit wil maken, foo

neemtmende lenghce van bet Ca-
non , en geeft foo veel Cogels toe in de

lenghte als van nooden is.

By exempel , tot een Affuit van

een heel Kartouw , wert feven kogels

gegeven , tot een halfCartouw acht ko-

gels, tot een vierendeel Cartouw,negen

Kogels, en de lenghte en alfoo vervol-

gens tot de kleynfte toe
5
Hoe kleyn-

der, hoe meerder Cogels. Voor eerfl

fullenwy ’tAffuytvan een heel Car-

touw voorftellen N r
. 7. Befiet als voren

Nr. io.

Treckt een Parallelogram volgens

de 14 Opgave , ’twelck is abc d , ab

heeft eerft de lenghte van zijn ftuck

,

daer nae feven kogels toe, gelijck c d,a c

is breet vier Cogels , b c van gelijcken,

neemt met u paffer op de Maetftock

a , z* Cogel , fet ’t felve van a tot e 3
fo

C
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is e het centrum tot deTappens fchaert;

neemt met uw palier , de lenghte van

het Centrum der Tappen , tot de hoog-

fte Reep achter op u Stuck , fet het van

e naer/, geeft een Kogel tot in g, neemt
op u Maetftock drie Cogels, fet die te

rugge van b d in hh , neemt twee Ko-
gels, fetdieuyt &ini, tred: linien van

gini, fet een Kogel uyt d ink, ende

treckt een kromme linie van h ink, en

van k in / twee kogels, als by ih, fet

eene Kogel van b tot m , en treckt eene

linie van k in m , van iinl

,

doorfnijt de

linie k m in n , laet dan een Winckel-
regte linie vallen uyt g op de linie cdin

o , fet een Kogel uyt o in ƒ>, fet een hal-

ve coge! uyt cmqcnr , tred eene linie

van q door/ in s, van s in h

,

vana in r 9

laet vallen uyt e een Winckel-reghte

linie door t in w , fet met u palier i * ko-
gel van tiv in ux naer boven en naet

beneden, de blinde linie is' kogel, of
tuflchen tw 9 en u reen halve kogel, de
dickte van de zyde boorden of planc-

ken zijn kogels dickte , het voorfte kalft

is i* cogelhoogh, i cogeldick, de twee
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leggende Broek-kalven zijneen kogel

hooghen cogel breet, het achterftë

kalfofftaert-planck, is breet twee co-

gels,en een cogel dick , de lengte van dë

gemelte kalven regten haer na de dick-

te van ’t Canon , ende kan aldus deAf-
fuit tot de Cartouwen aert gemaedt

werden.

Tot Slangen Aert.

/^Vermits de Slangen Aert fterckee
'w'en fwaerder zijnaen Metaelals de
Kartouwen, foo is het oock noodigh
dat haere Affuiten ftercker gemaedt
werden ; wy willen een Affuit voor-

nemen tot een vier entwintigh pondi-

geSIangh, Numero 8. Befiet hiervan

de tweede Fig. Numero io.

Neemt als in ’t voorgaende de gehe-

le lenghte van de Slangh , ende geeft

daertoe negen cogels, en mae£t een pa-

rallelogram van de voorgaende lengte

,

zijnde ab cd, ac is breet vijfcogels,^ d.

Van gelijcken, neemt met u paflèrop

de maetftock by. cogel , fetfe van a iné

C % en
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en is e het Centrum van het Oorensgat,

neemt de lenghte van ’t Centrum van
d’Ooren, fetuyt ein f tot achter aen

den hooghden Reep , ende uyt ƒ in g,

noch een halve Kogel , foheeftmende
eerde broeck; vorders neemt vande
Tappen ofte Ooren Centrum navoo-
ren tot de Mont,fet van g na h, fo heeft-

men de tweede Broek, de overige leng-

te is voorde daert, tred een Perpen-

dicular linie van h tot h , neemt een co-

gel , fet defelve uyt /in i , ende uyt b

inr, tred een linie van /tot k 9 neemt
twee en een halve Kogel, fet uyt h in

w > uyt zin/

,

tred een kromme linie

van h tot i , van w tot l door de linie / k ,

laet een Winckelrechte linie vallen van

g in m , fet uyt m in n een Kogel, fet een

cin p en £ , treckt een

mo

,

vantfin^, en o is

, tred uyt a in q , laet

vallen een Perpendicular van e door r

in 5, fet van r zott een ende een halve

Kogel,voor de breete des Aflenfchaert,

de diepte
\
cogel tuflchen r s , en t n y het

voorde Kalf is i* cogel hoogh , ende \\

cogel

halve Kogel uyt

linie van/? door;

een halve Kogel
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cogel dick , de leggende Broec-kalven

zijn 1 4
cogel dick en breet, de ftart-kalf

is 2* cogel breet en een cogel dick, de

lenghte reguleert hem naer de dióte van

de Slangh, en worden met de eynden
* cogel in de zyde boorden in geleyt$

en konnen alfoo die Affuiten tot de

Slangen aert gemaedt werden.

Tot Camerftucken Aert.

A Engaende de Affuiten tot de Ca-
‘L * merffucken aert oft

J
goet , foo kan

menlight verftaen, dat hare Affuiten

niet fo fterck konnen zijn , als de voor-

gaende , maer fouden te plomp en ’ton-

fatzoenlijc zijn , fullen dienshalven

eene Affuit bereyden tot het 24 pon-
digeCamerffuck , N r

. 9.

Neemt als vooren de lenghte van uw
Stuck, van deMont tot de hooghffe

Reep, geeft daertoefes Coghelsinde
lenghte, maeft alsdan een Parallelo-

gratn als vooren abeel, a een bd zijn

breet, drie en een halve cogel, neemt
met.u Pafler op de Maetftock c twee

C cogels

,
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cogels , fetfe uyt a in e, foo is e het cen-

trum van de Tappen fchaert, neemt van
het Tappen Centrum tot den hoogden
Reep ofte handt achter , fet uyt e inh
van/g eene kogel, z\ kogel van bd in

h h , eene kogel uyt k in / , uyt / in k
,

j l kogel uyt h in m , een cogel uyt n in p>

vanp in o een cogel , uytcmqenr\ ko-

gel ,

1

en u is een cogel breet , de Aflen-

fchaert , de diepte is een halve cogel

l
onder en boven , hareftaende en leg-

gende kalven ende dwars bakken , zijn

oock na proportie dunder, als die van
de volgoets Cartouwen , ende is fo ver-

re de Lade of bovenftedeel van de Af-
fuiten aert in ’t kort begrepen

5
nu wil-

len wy befien de proportie vande Allen

en Raderen , dewelcke daer tpevan no-

den zijn , Bellet N r
. n.

Tot de heele Cartouwen AerC.

TShetRadt# acht kogels hoogh, de

•“•Velgen zijn hoogh 1* cogel , een co-

gel dick , de Naef b is langh 3 \ cogel

,

dfie cogels dick , d’As c is buyten in de

Nae;



o

f

e Tappen fchaert, neemt van

n Centrum tot den hoogden

bandt achter, fetuytein/j

aekogel, %\ kogel van bd inj

kogel uyt iini.uyt i in *,|

yt binm, een cogel uyt « in
f,\

een cogel , uyt c in q en r ‘ ko-!

is een cogel breet , de Aflen-

de diepte is een halve cogel

iboven, hareftaende en leg-

den ende dwars bakken , zijn

óportie dunder , als die van

E. Cartouwen , ende is fo ver-

lof hovende deel van deAf-

jin ’t kort begrepen ;
nu wil-

den de proportie vande Ader

ar ,
dewelckedaertpevanno-

fcefiet N r
. II.

iheeleCartQuwen Aert.

idt a acht

lijn hoog!

de Naef b is

Idifk.d’As
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Naefeen kogel , binnen kogel zijns

Diameters ronte, ’t vierkante deel is
|

cogelhoog, i'breet.

Tot de Slangen Aert.

TTEt Radt d is thien kogels hoog , de
Velgen ij cogel hoogh en dick, de

Naefis lang 4^ cogel, cogel dick,

d’As/isbuyten in de Naef 1' cogel,bin-

nen ij dick in de ronte,’t vierkante deel

is twee cogels hoog en ij breet.

Tot de Camerftuckcn Aert.

TShet Radtg Teven kogels hoog , maer
^'t is groot abuys

,
’t behoort 9 cogels

te zijn, de Velgen zijn hoog 1 cogel,

|dick,de Naefh is 3^ cogel lang en dick,

d’As i is buyten in de Naef
|
cogel, bin-

nen een cogel dick, in de ronte zijns

Diameters 't vierkant is 1* cogel hoog
en een dick , en konnen de Raderen ha-

re hoogte geproportioneert werden na

defe Tafel,

C 4 Tot
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Tot de heele Cartomven

Tot de halve

Tot een vierendeel

Tot een achtfle deel

Tot V Regiment Stuck

8 kogels

10 kogels

11 kogels

14 kogels

16 kogels

Hoekleynder cogel , hoe meer men
nemen moet na proportie

5
Tot deCa-

merducken
,
moet men een cogel lager

als in de Kernregte ducken nemen : dus

verre zijn wy met het Hout-werck ge-

komen , en de verdelinge is klaer te den
in de Figueren : Nu willen wy een wey-
nigh van ’t Yferwerckfpreecken , voor
foo veel het noodigh is tot de Affuiten.

Voor deerde moet elck Affuit van

goetYfer hebben fes dereke Bouten,

die haer te famen houden , fommige la-

tenze langhs door de Kalven, fommi-
ge achter ofte voor neffens de Kalven,

twee zyde platen van het voorde tot

d middelde Kalfdaer twee dwars Bou-

ten door komen , twee daende klinek

platen, by het achterde Broeckalftwee

dunne Platen voor op na beneden toe.

met
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met twee ftaende Bouts daer door, en
vooren met fpyckers bevvaert , twee
ftaende floot Bouts , twee flaende Bou-
ten, daer de twee deckplaten aen vafl

zijn, twee boven platen , twee onder-

platen, daer fes kante Bouts door ko-
men , twaelf onder Spyen door die

twaelfftaende bouts, vier Spyen met
kettingen over de Deckplaten , twee
klapmutfenaenhetachterfte kalf, een

onder , en een boven , met een ront gat

meteen Ringh daer aen, twee dunne
ftaert platen met fpyckers bewaert , en
vier kouffe-banden, vier Yfere Haeken,
twee achter en twee voor.

Het Afs Yfer,twee Afs armenYfers,

twee Muylbanden , ende twee Lunfen ,

twee onder Afs-platen, de Naven in-

wendigh , vier Boften van Cooper ofte

Yfer, acht Yfere banden of Hoepels,

om de Naef , de Velgen moeten met
ftercke Yfere fchenen of platen , met
Yfere treck-banden , en met ftercke

treck-nagels met vierkante hoofden

verfien wefen.

De Voorwagens worden oock ge-

C 5 pro-
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proportioneert en gemaeckt naer de

fwaerte van de Stucken , ende mede
met: yferwerck verfien.

Men vint noch veelderley Stucken,

die met defe onderreghtinge niet wel

overeenkomen, maerdit wijfl: ufoo

veelaen, datgy kunt oordeelen, wat

te veel ofte weynigh is. Daer zij n oock,

noch veel oude manieren van Stucken

,

die men vint in de Magazijnen, daer

van in defen niet geroerten wort, en

werden meerder om hare outheydt be-

waert, als om hare gebruyckelijckheyt,

wy laeten defelve vaeren , en willen

ftenopwat maniereen Conftapel met
dit voorgaende fal te werck gaen.

6 CA

-
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6. CAPITTÊL
Van de Fouten dewelcke een Conflapel moet

in acht nemen .

TJ’Erftelijck fullen wy aenwyfen wat
^fouten een Conflapel in acht moet
nemen, in al het geene wat hem onder

handen komt , ende zij n ftuck aengaet,

endedaerby aenwyfen, wat voordeel

hy kan hebben, om des te beter te kon-
nen nemen en geven, volgens het ge-

meene Spreeckwoordt by de Confta-

pels , en wat voor I nftrumenten en Ge-
reetfchap hy moet hebben om daer me-
de alles te vifiteren ende zijnwerck te

verrighten. BefietN r
. 12.

Overmits een Conftapel niet kan uit-

reghten fonder Inflrumenten , foo ful-

len wy de principaelfte ende nootfaec-

kelijckfte aenwyfen , als hier volgt en
klaer inde Fig. te fien is.

Een Hant Paffer , een Talfïock , een

kromme PaiTer , een flamer met een

fnerren Boor , een vierkante Ruimnaelt

met
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met een fpitze punt , een Ruimnaelt

met een 1 afthaeck , een Ruimnaelt van

Kooperdraet , om te konnen huygen

,

met eenen langen en korten Haeck *

een Ruimnaeldt met een Schulpen

boor , een Nootfchrouf , een Verc-

kens-ftaert , Kruythooren of Kruyt-

vles , een Lont-ftock ,
een Snaphaen of

Velt-ftock.

Defe dertien opgemelte Inftrumen-

ten , zijn leer nootiaeckelijck voor een

Conftapel, en worden meeft van Yfer

gemaeckt , de Paffers konnen van Yfer
of van Coper zijn met Stale punten

5

den Talftock op Geel kooper of Parc-

kement , de Ruimnaelden en Booren
niet te dick , datfe in het Laetgat kon-
nen, langh ongeveer een voet, omby
alle Stucken te konnen gebruycken ;

Om de gereetheyt wille, kanmen op
de Ruimnaelden allede Diameters van

de hedendaeghfe gebruyckelijcke Ko-
gels optekenen , (een Diameter is ge-

eleek in feftien gelijke deden,) dat feer

wel te pas komt alfmen een Canon, en-

de de Lepels wil vifiteren men moet an-

ders
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dersaltydt een nieuwen Diameter uyt

deden, dat veel moeyten is, en fal daer

van breder gemelt worden.

Den krommen PalTer met fijn Circ-

kelbogen, is leer nootfakelijck tever-

ftaen, ’t is een light Inflrument , en kan

u in vele dingen dienen , daer gy anders

vanelck een moet hebben: Vooreerft

kont gy hem gebruycken tot een Wa-
ter-pas, ten tweede voor een Quadrant

om op u Stuck te gebruycken , ten dar-

den om den Diameter te nemen van u

Kogels ofteCaliber
5
ten vierden om u

ftucken te vergelijcken , en noch in

veele andere dingen, daer zyu te pas

komt; nu willen vvy de fouten voor-

dellen.

De eerfte Fout.

*T\Aer zijn veel Taldockendie niet

“*"^wel gemaeft zijn , eenige zijn te

groot, fommjge tekleyn, dat het op
twaelfpont wel een pont meerder is ,

dat een groot abuys is om daer naer

te werck te gaen
}

is hy te groot , foo

meent-
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meentmen dat de Coghel te kleyn

is, en oock dat het Stuckniet wel ge-

boort is , en te weynig wint ofte Speel-

ruim heeft.

Ishytekleyn, foo twyfeltmen dat

de Kogel re groot is, en het Stuckvan
gelijcken dat het geen twaelf pont is >

fo datter groote abuyfen daer uyt kon-
nen ontftaen.

Tegens die Fouten.

|V/| Oet een Conlïapel zijn Talftock
i¥J we ] konnen vifiteren ende probe-

ren , of hy met het Gewight van de
Kogel wel over een komt, diegy on-

derhanden hebt : doet alfoo : neemt
een Kogel , weegtfe neemt den Diame-
ter met uwe kromme Palier , ziet of

hymetuTalftock wel over een komt,
trefeze toeinheteene, foofal zy het

in het andere oock wel doen; als by
exempel , het was een fes pondige ko-
gel, die wel met den Talftock over een

quam , foo nemt met u Palier 6 pont, en

flaet ’t fèlve eens over , fait het in 48 p.
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fo ïVtwel , ende kont ghy dienvol-

gens uw geheele Talftock proberen , op
deefe volgende manier : 1 pont geeft 8

pont , 2 pont 1 6 pönt , 3 pont 24 pont,

4 pont 3 2 pont, 5 pont 40 pont, 6 pont

58 pont, 7 pont 86 pont , ende foo

voort , ofte multipliceertze door acht*

als by exempel : 13 pont met 8 pondt

,

foo komt 104 pondt, ende foo voort,

tot foo veel toe als ghy begeert.

So wanneer uw een Stuk voor quam
datgrooter vanMont was als uwe Tal-

ftock Iangh is, foo neemt de helft van

de Mondt, ende befiet hoe veel pon-
den hy heeft, die ponden die ghy be-

vindt , multipliceert die door acht , het

facit dat daer uyt komt, is de reghte

Kogel , en foo ghy de Talftock goet

ende correót vint , foo kont ghy altijdt

zien , wat fouten die Kogels en Stoeken
aen hare groote ofte kleynte hebben , is

de Kogel te kleyn foo moet gy die met
nraniere helpen , en kont ghy nemen
en geven na dat ghy u bevint met den

Talftock.
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De Tweede Fout.

f S in acht te nemen by de Stucken de-

-•welcke fomwylen vol Gallen en
groeven zijn , daer het Kruyt fich in

berght als men gefchoten heeft, ende
daer na in het laden aengaet, en flaet

den Conftapel armen ende handen ofte

oock fomtijdts wel geheel te plette-

ren.

VVaer tegens dan een Conftapel moet
voorfigtigzijn, en zijn Stuckeerft wel
vifitereii} daer zijn fommige dewelc-

keaenvvijfen met een waskeers op de
Stang vande Wiffer te kleven en bran-

dende in 't Stuc tefteken, om dan te

fien de voorgenoemde fouten. Andere
met een Spiegel als de Zon fchijnt ;

maerdatgaet niet vafl:, want de Gallen

en groeven zijn gemeenelijck vol (lof,

of roeit , of andere vuyligheydt , foo

datmen het niet wel fien kan
$
maer

neemt een Wifferftock , boort daer

met 11 Snecken-boor twee gaetjens

door, en flaet kruyswijs ftercke ylere
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draden door, die een weynigh langer
zijn als her Stuckwijd is Befiet Nu-
mero 13. Figuer A. Vifireert u ftuck
daer mede , waer een groef is , daer Tul-

len datelijck de yferdraden infpringen
door de roert ofte vuyligheyt, endefo
veel alHër in zij n kont gy daer door ge-
waer worden , om u daer voor te wag-
ten , op dateer uw geen ongeluck van
komt.

De derde Fout.

C Oo vintmen Stucken die fcheefofte0 krom geboorde zijn , alfmen meent
dathetStuckwelgereghtis, en dat de
Kogel fal komen ter plaetfe daermen
die beooght hadde , foo gaetze heel een
andere wegh.

Laet u maeken twee vierkante Stan-
gen

, die heel reght zijn, en aen de twee
achterfte eynden twee houten gemaed',
dat die twee lange flangen parallel ofte
even wijt van een ftaen, volgens de der-
de Opgave, by Figura AB. met twee
kromme Vederen van houdt of yfer

,

D dat
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dat die Stange van binnen dight aen het
Metaelleyt$ neemt met uw PafTer tuf-

fchen de buytenfte ftangh en het Metael
de wijte , draeyt de Stangh om het

Stuck, en is het over albuyten even
wijt , foo is het niet fcheef.

Anders doet foo : neemt een houtje,

fnijdt het dat het net dwars in de Mont
van het Stuck paft, foeckt het midden
van het hout, teeckent het met een ftip,

neemt een draet meteen loot dat het

net perpendicular door de middelfte

ftip op het hout komt,teeckent u Stuck

voor opdehooghfteReep van de Cie-

raden, gelijck by Figura C tefien is.

Neemt dan uw kromme Pafter, foedt

het middel voor en achter op u Stuk,en
teeckent het , is het dat het eerfte mid-
del door het Houd gevonden is, ende

de Pafter toetreft , fo is het Stuck niet

fcheef5
maer komt het niet over een,

foo neemt die fpatie tuflchen beydede
middelen met uw Pafter, ende bevindt
ghy het aen de Reghterhant , fet het

achter op u Stuck, nevens het middel

door u kromme Pafter gefoght, oock
aen
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aen de Rechterhandt , daer op dat ghy
uw Vifier moet dellen. Dit is goet als

het ter zyden is , maer naer beneden

ende boven , moetmen het opfetfel

door die hulpe vermeerderen ofte ver-

minderen konnen.

De vierde Fout.

T>Aer zijn Stucken die door te veel

•^-'fchietens voor uytgefchoten zijn

,

dat zy wel 40. pont wijt zijn in de mont
en achter inde Polverfack maer 14.

pont, alfmen na de mont te werck fou

gaen. Is’teenKernregtduckfookont

gy door het laetgat met u Tadhaeck
fteecken op den bodem, ende den Taft-

haeck geteeckent , neemt met deTaft-

haekdedi&e des Metaels.-Te weten

,

dat tuflchen het eerde Teecken ende
hetMetaelis, is de reghte wijte daer

naerghymetuwe Talftock kunt fien,

wat voor een Cogel het fchiet. Is ’t een
Kamerftuck, foo boort een gat door de
Wiflêr-ftangh , fleeckt een dwars hout-

jen daer door , ende fnyt het foo langh,

D z dat
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dat het in het Stuck paft
5

als by d te

zien is ,
Figura Numero 13. Met fulcke

uytgefchotene Stucken , is niet wel te

fchieten ,
of daer komen ongelucken

van, en moet een Conftapel daerver-

ftandigh by zijn.

De Vyfde Fout.

STucken ,
die voor te fwaer , ende

achter te light zijn j die doen altydt

ongewifle fchooten ,
gemeenelijck te

laegh , en moet men defelve achter aen

de Druyfmet eenige fwaerte van Loot

ofte yets anders verfien. De Stucken

die achter te fwaer zijn , fullen altijdt

haer Kogel te hoogh brengen , van hare

laft die zy achter te veel hebben , want

het natuerlijck effedt van het Polver

flaet om hoogh , foo dat een Conftapel

in acht moet neemen zijn Stuck wat

lager als ordinaris te ftellen.

De
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j

De Sefde Fout.

A Ls de Affuiten te licht zijn van^ Houdt en Yfer , falmen qualijck

eenen goeden fchoot doen
5 want eer

het Buskruy t zijn werck gedaen heeft

,

en de Kogel uyt het Stuck is, foo be-

weeghtze haer , en verhindert foo de

Kogel haren gangh , als mede zoo zy
te kort zijn fo loopen zy veer te rugge,

darmen werck heeft haer op deBare-

ryente houden. Aen fulcke Affuiten

moet men van onder eenige fwaerte

aenbinden , ende de Navens met Zant-
achtige aerdevan binnen fmeren, om
dat zy lbo veel te trager en fwaerder

fouden gaen.

Is de Baterye langh genoegh foo kan
'tgeenquaet. Het komt oock altemet

dat de Stucken fo feer te rugge loopen ,

fo wanneer het Laetgat voorwaerts is

geboort; doch het is niet quaet , want
het Buskruy t gaet foo veel te beter aen,

en doet des te meerder effedh
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7. CAPITTEL.

Van de Lepels in
y

tgenerael te maecken naer

het Canon Metael heeft , ende watfan-
ten het Kruyt en Kogels onder-

worpen zijn .

T^\E Lepels hebben oock hare fouten

,

^'fommige te kleyn , dogh men vint-

fe vveynigh te groot , dan de Amon-
nitieliewaerdersfoecken haers Heeren
voordeel , en is des Heeren dubbelde

fchade, als eenftuck zijn behoorlijck

Kruyt niet en krijght na het vereyflen

van ’t Metael,dienshalvenfalmen voor-

dellen op wat manier een Conftapel

in ’tgenerael de Lepels maken en pro-

beren fal.

Neemt met uw Talftock de Dickte

van het Stuck by het Laetgat , en hout

het op uw uytgedeelde Maetftock, of

Diameter des Kogels , foo kont gy ficn

hoe veel 32 deelen het Metael heeft,

minder ofmeerder , overmits een ftuck

dat zijn 3 2 deelen vol heeft , wordt ge-

pro-
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probeert met cogels fwaerte Kruyt,
(i pont heeft 3 z. loot,) lbo is in acht

te nemen als het Metael minder is als

3ideelen, foo vermindert het Kruyt
oock deel minder, foo gaeter een loot

Kruyt van elcke pont des cogels. In de
hoogde proef, als daer afgaet van’t Me-
tael 3, 4, f, 3ideelen, foo moet van 't

kruyt gaen 3,4, f loot op elcke pont
van de cogel,en foo yoortjals by exem-
pel f ’T was een halfCartou fchietende

141b Yfer, en niet meer aen 'tLaetgat

hebbende als g deden , en men wilde

het proberen naer fulcke proportie , fo

fethet inden Regel vandrien 3idee-
len geven 24 pondt kruyt , hoe veel fal

17 deden geven ?
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Deelen —— ib —

—

32 24 27

M , .—— ^4{B r 20!

I08 *** \
54 *

648

Facit 20 pont 8 loot , de hoogde
proef 15 pont 6 loot, tegens|cogels

lwaerte de drie tot Brede fcbooten , or-

dinaire fchooten regens halve kogels

l waerte 10 pont 4 loot.

Op de felfde manier kan het Metael

geprobeert werden, en daer naerver-

eyft het zijn Buskruyt, foohet teveel

krijgt, kan ’t felve niet verdragen, en fo

hem te weynig gegeven wert doet het

fijn effedten niet , daerom moet een ,

Conftapel zijn Ladinge meerder na het

Metael , als naer de kogel rechten en

falmeneens foo wel fchieten als alles

zijn proportie heeft. Dit wert geilek

voor
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voor eene vafle Regel hoe flercker Me-
tael, hoe verder datmen fchiet, hoe

1
fwacker hoe korter, endehoefwaer-
der cogel hoe meerder Metael enC ruy.t*

’t Is ons bekent dat de Lepels tot alle

Kernreghte Stucken tot halve cogds
fwaerte Jangh moeten zijn 3* Kogel

fonder den Omflagh ,
en met den Om-

flagh 4 cogels, als byde voergaende

Figuren is tefien. So het Metael dun-

der is als een cogel dick, of twee en

dertigh deelen by het Laetgat, doet

alfoo.

Deelt yder cogel van de Lepel in

acht gelijeke deelen
5
van acht tot 1 6 ,

van 16 tot 32, even op de voorige ma-
nier, fet het in de Reghels proportie,

enfeght32deelen ofte cogels dickte,

Volgoets Metael heeft een Lepel die 3*

cogel langh is, wat lengte fal een lepel

hebben , daer het Metael niet dicker by

het Laetgat is als Vz deelen, opereert al-

dus.
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$z Deelen —
j

* Cogel 27 deelen

Ofanders doet foo.

3 1 ———> 28 — 27 deelen

28

216

54

*
Facit 2 kogels g en’ deel kogel lang

j

Opdefelve manier kan menfien, waer
deel afgaet van het Metael by het

Laetgat, daer gaet | deel van een cogel
van de Lepel af$ Soo een Stuck

3
fdeel

meerder Metael by het Laetgat heeft >

foo behoort de Lepel \ deel toegegeven
te worden, en kanmen oock light op de
felve manier de Lading ende Lepels tot

de Kamerftucken bereyden , want naer

dien de Kamerftucken een vierde part

van hare cogel by het Laetgat verliefen

foo moeten zy oock \
part van hare La-
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dinge verliefen,dat light om te verftaen

is. Een Kamerftuck heeft niet meer als

£ deelen van de cogel by het laetgat,

en elcke 32^ deel moet foo veel loot

kruyt hebben als de cogel ponden is , te

verftaen by alle Stucken in de hoogde
proef, en ordinaris fchoten * loot tot

Brede ofte ook extraordinaris te fchie-

ten
|
loot Willen nu fien hoe veel Bus-

cruyt een Kamerftuck fal hebben in alle

zijne proeven en fchooten : ende fullen

een 24 pondigh Kamerftuck voorne-

men ; Een Camerftuck heeft £ deelen

by het Laetgat, multipliceertze met 24
loot, het Gewicht dat daeruyt komt,
divideert door 3 2 loot, het produót is

het Facit, ofte hoogfte proef doet alfo ;

24 deelen Metael

24 Loot Kruyt

Facit 18 tb kruyt de hoochfte proef

96

1L
576

van
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van een 24 pondich Kamerftuck, ne-

gen pont crnyt fyn ordinaris fchooten

,

en extraordinaris fchooten of bres fyn

1 2 ib. 1 ot halve cogel fvvaer , is de le-

pel 4 kogel lang , en 2 kogels breet.

Tot ordinarie fchoten z\ cogel lang,

voorgaet jdeel af om in de Camer te

komen , en konnen de lepels tot alle de

Stucken foodanich gemaeckt en oock
geprobeert worden, dat het Canon
geen fchade en lijdt , maer des te beter

zijn efFedt doet.

Daer zijn fommige die nemen de

breete van de lepels minder als twee
kogels, en geven toe in de lengte voor
het afdoten; maer dat is niet goet : hoe
platter de lepel is, hoe minderdaer in

gaet , ende hoe meerder Kruyt men
dort, maerhaere volkcmene hoogte is

beft ; men fal lang ftooten eermen * van
een lepel heeft afgeftcoten. Mede mae-
ken zy den omflag op de kolf foo kort,

clat het fchandeis, en geven voordat-
men foo veel Coperblek fpaert , maer
zy bederven hetaltemael , ten minden
moet het een halve Kogel breet zijn

voor
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voor den Omflagh , daer mede men de
lengte des lepels recht aende kolf kan
fpyckeren , opdat een Conftapelniet
verlegen ftaet alshy in adie is.

Van't Euskruyt,

TJEt Buskruyt is veel Fouten onder-
^••^vvorpen , en is verfcheydentlijck

grof en fijn
j
het fijne tot Pifiolen ende

Hantroers , ’t grove tot Canon, en kan
zijn fout hebben in ’t begin van het ma-
ken, fooby aldien de drie hooft dee-
len Salpeter , Swavel en Kolen niet

we] geprepareert zijn.

Ten tweeden kan het bederven dat’t

door langheyt van tijdt niet wel on-

derhouden is voor de vochtigheyt. De
Proef van het Buskruyt wort op veel-

derhande manieren gedaen , ende Tul-

len wy de ligfie voorftellen : neemt een

fiuck wit papier dat niet te dun en is

,

legt daer een weynig Buskruyt op en

fteekt het aen
,
gaet het ras op met een

heldere vlam , en den roock blaeuw

,

en
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en laet geen vuyligheyt leggen , foo is’t

goet , en kan zijn proefuytftaen.

Maerals het langfaem aengaet met
een vuurige vlam en fwarten roock , fo

is liet een teeckendatde Salpeter niet

wel geprepareert is , en de kooien niet

wel bearbeydt , fal een hoope witte en-

de fwarte materie laten leggen * en is

niet goec.

Is het dat het Kruyt bedorven is, en

dat het aen een vochtige plaetfe heeft

geftaen , ofte niet genoegh gekeert is

,

en dat de Salpeter die vogtigheyt naer

hem heeft genomen , als mede de koo-
ien van gelijcken, foo dat het door de
vochtigheyt vaneen fmelt, foo is het

daer na weder droogh geworden zijn-

de heel los , ende valt de Salpeter en
Swavel daer uyt , en leydt en fift op’c

Papier , en als het wat aengaet , foo
brandt het dat papier deur , en laet leg-

gen alderhande couleur van materie
, en

deugt ganfch niet om daer meede te

fchieten.

Men kan’t oock proberen op de hant

foo het aengaet , en het vel niet befcha-

digt,fo is het goet. Men
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Men kan ’t proberen op de tongh

,

foo ’t ten eerften de vogtigheyt na fig

treckt , en fout fmaeckt en een weynig
fueragtig , foo is ’t goet , maer foo’t bit-

ter is en van een valt op de tong , foo

is ’t niet goet.

Men kan het oock proberen met het

Geficht, ende tuflchen de Vingeren,

foo het Kruyt een Blaeuwe ofte Purper

couleur heeft , en hardt is , en dat het

verdragen kan datmen het tuflchen de

Vingeren neemt , ende een weynich
wrijft, ende niet geheel in ftucken gaet*

maer blijft als Gort , foo is het heel

goet , maer fiet het fwart en vael , ende
wort tot Meel tuflchen de Vingeren, fo

is daer eene groote foute aen , en moet
een Conftapel in fulcx voorfichtigh

zien , om te konnen onderfcheden

’t quaet kruyt uyt ’t goede , want zy
worden meeft door het quade kruyt

bedrogen en geeft men de Conftapel

dadelijck de fchult , dat hy niet wel
fchieten kan.

De kogels hebben oock hare fouten,

en zijn als volgt: Daer zijn veel ko-

gels
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gels die door het gieten niet geheel

ront vallen maer vol bulten ende bane-

ken zijn , en in het uytvaeren uyt het

ff uk met de hoecken het Metaelaen-

flooten , maeckende ’t felve vol lange

groeven; en vliegt de kogel een heel

anderen wegh alfmen begeert.

Ten tweeden zijnder kogels die in
3
t gieten geborften zijn daer van de ma-
terie verbrant isgeweeft foo datfeheel

bros zijn , en konnende flagh niet ver-

dragen van hare Ladinge, en flaen in

drie of vier ftucken , dat het grootfte de

andere ter zyden afflaet , foo dat de

flucken fomtyts u eygen volck doot
flaen, ende is de Conftapel daer geen

oorfaeck van , maer de kogel.

Daer zijn kogels die aen vochtige

plaetfen leggen, daer door zy komen
te verroeften , foo dat zy ten deden van

de roef!; opgegeten ende te kleyn zijn:

Om die wel te gebruycken, moeteen
Conftapel haer voederen met werekof
ftrooy , wat hy beft kan krijgen, en
daer toe dient dat zy pas in’t Stuk gaet,

om een goede fchoot te doen. De befte

ko-
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kogels zijn ’tdie heel rondt zijn, en

haer gewight correct hebben. En is

dit voor foo veel de fouten van het

principaelfte aengewefen , dat een Con-
flapel dagelicks voor komt , daer hy fig

na kan reguleren. Nu willen wy fien

hoe een Conftapel zijn Stuck fal lae-

den en regten. Befiet Figura Nom-
bre 14.

8. CAPITTEL.

Van V Laden en Reghten , en ivat effeften

de Cogels doen.

ALs een Conftapel een Stuck onder-

handen wert gegeven , foo moethy
weten wat daer toe van noden is , en

zijn defe volgende ftucken : een Wifler»

Lepel , eene Beurs-ton met kruyt een

Aenfetter , werck of ftroy , ofte dat

dienen kan tot proppen, Kogels, Hant-

fpeecken, Koevoet, Stelhouten ende

Lonten , dit alles gevifiteert volgens de

voorgaende aenwyfinge , en alle de fel-

vegoet bevonden zijnde , foo neemt

E de
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de Lepel en fiet offer fteen of onrey-

nigheyt in de loop is , neemt u Wifler

enveeghtuStuckfchoon uyt, dat ge-

daen zijnde, neemt met de Lepel uyt

de Beurs-ton het Kruyt , doet het in het

ftuck tot achteren toe , neemt uwen
Aenfetterende druckthettefamen na

achteren toe
,
maecktdan een prop die

pas in het ftuck gaet , niet te famen ge-

draeyt , maer gewonden tuftchen de

handen dat hy dicht is, op dat het kruyt

niet te veel in de prop gaet,fet hem met
drie tamehjcke ftooten aen met uw
aenfetter, niet te los oock niet te vaft,

wantfoo het te los is, foo kryght de

Kogel te vveynigh dons, foo het te vaft

op een gefet is , kan het kruyt niet alte-

maei in brant komen , foo dat een Con-
ftapelaltijdt het midden moet foecken

dat ’t beft is.

U Stuck geladen zijndefoeckt dan
het middel achter en vooren op u

ftuck.

Om dat te doen, neemt het Water-
pas, ofte een kromme PafTer , en fet

hem achter en voor op uw Stuck, dat

de
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de Perpendicular reght in treft, waer
het uw dan aenwijft daer is het middel,

teeckent het dan meteen Vijl ofte met
de Spits van uwen Ruimnaelt.

Vergejijcktdan uw Stuck, dat "het

voor foo hoogh is als achter ; neemt de

dickte achter en voor met een kromme
Palier ofSnoer , als byA te zien is Fig.

Nr. 14. De fpatie deelt in twee gelijcke

deelen, neemt dan het eene deel ende

fet het voor op uw ftuck , als te fien is

,

ditgedaen zijnde , reght uw ftuck waer
heen dat ghy begeert.

Als ghy het ftuck gefteldt hebt nae

het Vifier ofte opfetfel, foo neemt uw
kromme Pafler , ende fet hem achter

op uw Bodemftuck langs , ziet hoe veel

Graden dat de perpendicular aenwijft,

onthoudt die Graden ende gaet ter zy-

denaf, op dat den Roockuw Gefight

niet en verhindert , laet vuur geven ,

en fiet waer dat de Cogel heen vlieght

,

te hoogh ofte te laegh , en ftek het den

Graet hooger ofte lager ofte een hal-

ve naer uw oordeel, foo langh tot dat

ghy een goede fchoot doet , en als het

E % ftuck
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ftuck zijn Kogel brenght ter plaetfe

daer gby begeert , foo houdt uw altydc

by de Graden op de kromme Pafler,

ende is dit leer light ende handig om op
te dellen , ende kont ghy uw daer vol-

komen op verlaten , dat het ftuck altyc

op eene manier gefteldt wert,want daer

zijn noch veel Fauten in acht te nemen:

Het ftuck verfet figh altijdt, en moet
ghy dan ftaen en ftellen na het Oogh
dan hoogh dan laegh , dan denckt ghy
dat het te hoogh ofte te laegh is , en fo

ghy naer de {telhouten ziet die ftaen

deur : So ghy wat veel gefchoten hebt,

foo kont ghy uniet naer de ftelhouten

reguleren , als mede nae de Batery of
ftant daer het ftuck is op ftaende, dat

het een fachte ofte weecke grondt is,

en dat de Wielen de eene lager moght
komen te ftaen als de ander, lbo gy by
den krommen Pafler blijft, ende u ftuck

daer naer ftelt, konnenuwal de ande-

re toevallen dan niet hinderen , ende
ghy fult het eens fo veerdigh ftellen als

anders , want de Graden blyyen altydt

de Graden,
Daer
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Daer zijnder veel die gefchreven

hebben van den Quadrant re gebruyken

bydeftucken, om voorindemont te

leggen , om dan te fien ofhet Waterpas
ftaet of niet , daer tegens fegh ick dat

het nietgoetis, ofte het mqften nieu-

we ftucken zij n daer niet veel mede ge-

fchoten is, anders foo zy voor in de

Mondt uytgefchooten zijn, is het niet

te doen , het gene by een yegelijck wel

ende ligt om te begrypen is.

Ten tweede, foo uw fluck op een I3a-

terye ftaet in een Belegeringh of voor
eenBelegeringh , en datghy dan altydr

met uw Quadrant in het Ambraffeur

mode loopen, om te zien hoe het ftuck

ftaet, het foude teveel moeyten ende

te grooten perijckel fijn , dienshalven

kan een Conftapel zijn ftuck achter foo

wel vergelijcken aen het Bodemftuck
als voor , als in de Figuer 14. te zien is:

een kromme Pafter met een Schroefjen

onder aen de voet, om foo veel uyt re

fchroeven als het ftuck dunder naer vo-

ren als naer aghteren is , want men kan

het perfedt en klaer voor zijn oogen

E 3
zien,
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zien ,
offde ducken buyten op het Me-

tael, uytgefchooten zijn oft niet
, als

van vooren in de Mont.
Als mede geven zy voor, om met

eenducknaer 45- Graden te fchieten ,

daerick tot dato vvaer ick ben geweed
niet een gevonden heb, datmen fo hoog
in haer Affuit kan (lellen , op een effen

Velt , of men mod een gat in de Aerde
of grontgraven, daer de flaert van het

Affuit in hingh , om het fluck voor
in de hooghte te krygen , of op roy-

paerden Somen voordeel kodedoen
op foodanige manier te fchieten , fou-

de men’t Affuytdaer na konnen laten

maken, datmen dan wel een (luckfou-

de konne dellen op 45 Graden op een

effen Velt.

Maer ick en kan geen voordeel in

fulcke fchooten zien , ofte het mode
met gloeyende kogels zijn, ende die

fouden foo weynigh voordeel doen als

het mogelijckisj want foo zy komen
te vallen, heeft hy niet meer als zijn na-

tuerlijcke fvvaertens kraght , de natuer-

Jijcke val is te yerdaen hoe hooger dat
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de Kogel komt te vallen, fal hy des te

beter doordringen , als wanneer men
hem uyt de handt liet vallen, en Grana-

ten of yets anders te pra&ifeeren, om
daer uyt te fchieten , lijn te light om dc

Lught te breecken , in foo een wyden
boog, alsnaer vyf en veertig Graden

te fchieten is.

Nu fullen vvy voordellen een aenwy-

finge in de veertiende Figuer , daermen

fien kan hoedanigh de kogels hare gang

neemen, foo hetftuck naer de Graden

gefteltwort, tot vyfen twintigh Gra-

den. Den Horifontalen ofteWaterpaf-

fen fchoot , is den door dringhenften

ophetvlacke Veldt, ende foo die ko-

gel begint hare kraght te verliefen , foo

flaet zy aen de Aerde , ende gaet al gra-

fendelanghs de grondt voort, en doet

veel fchade, foo zy op de eeneplaets

niet en raeckt , foo raeckt zy op de

andere.

De Kogels die op het vlacke Velt ge-

fchooten werden , tuflchen de een ende

vijf Graden , fullen altemael grafen

,

maer fomen naer de tien Graden komt
E 4 te
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tefchieten, foo begint die Kógel niet

tegrafen, maer daer de felve valtdaer

blyftze leggen , als in deFiguerJ te fien

is , hoe hoger hoe meerder graden, hoe
verder die Kogel vliegen fal , door dien

de natuerlijcke genegentheyt van het

kruyt ftercker om hoogh flaet als reght

uyt , hoe nader aen de gront , hoe dam-
piger en dicker Lught dat de Kogel
moet deur breecken , maer om hooge
heeft de lught foo ftercken kragt niet,

en kan de Kogel des te beter door-

dringen.

Men kan wel zien hoe hooger dat

een ftuck geftelt wert
, hoe verder de

Kogel vliegen fal; maer ick kan geen

voordeel fien van die groote fchade die

foo een Kogel kan doen, maer alleen

haren natuerlijcken val
$

of het waer
faecke dat men met de ftucken in de

leeghte ftont , en tegens de hooghte of
Toorensfchieten mofl, dan is hetgoec,

dat het fluck hoogh geflelc fy , maer op
het vlacke Velt foo veer te fchieten , fie

ick geen voordeel , en als ghy met uw
ftuck naer de vyf en veertighfte Graet

fou-
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loudetfchieten, foo fal de Kogel foo

ver vliegen inde lugbt, dat het onmo-
gelijck is met uw Oogh foo veer te tien,

daer de Kogel fal komen te vallen
$ wat

voordeel kan ick doen, als ick niet en

fiewaer de Kogel van mijn ftuck blyft:

Hoe naeder met de Stucken hoe

beter , ende dat de Kogel komt ter

plaetfe van uw ooghmerck en in uw
:

geficht, foo kont ghy altijdt nemen en

geven.

Dus willen wy dan ons hooft niet

meer breken met de 4 y Graden, maer
blyven by de af , die ons eenighfmcs

konnen by het Kanon te pas komen , en

laten de overige voorde Mortiers, die

de 45 Graden van noden hebben , bly-

vende by het gemeene Vifier tot ƒ Gra-

den toe , ende fullen aenwijfen, wat een

Conftapel in acht te nemen heeft in

het rechten endefchieten van zijn (luk.

Daer zijnder oock veele die voor-

geven dat zy altijt wel even verre fullen

fchieten/t geen tegens denatuer flxyt.

By klaer weder moetmen de Stucken

niet al te hoog (tellen, want foo haeft

E 5 de
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de kogel uyt het ftuck is, rijftfe om
hoogh , ende fal altijdt uw Stuck verder

dragen by helder weer , als by donc-
ker. Als het regent ofte doneker weer
is, foomoetmende Stucken wat hoo-
gher ftellen, door dien de Kogel veel

werek heeft om die dicke lught door te

breken.

Ende foo gy ineen Valeye ftaetom

naereen hoochtete fchieten , fo moet

gy uw Stuck een weynigh hooger rich-

ten als ordinaris, vermits die dampig-

heden die haer in deValeyen altijd: ont-

houden , de cogels qualijck doorbre-

ken konnen.

Ende foogy van eenen Berghineen
Valeye fchiet ; foo moet ghy u Stucken

laeger richten , om dat de kogel altijdt

de open lucht foeckt.

Ende zijn nu de principaelfte Stucken

aengewefen , die een Conflapel moet en

behoort in acht te nemen , ende wil het

Eerfte Deeldefer mijner onderrichtin-

ge beginnen te eyndigen.en het overige

aende neerftigheyt van de Conftapels

ftellen daer nog wel Yan te melden ware



Befchryvinge van cïArtillcrye. 7?
foo van Yi'ere Smeken , als hoe het

komt dat alderhande Smeken by de

Mont of in de Broeck fpringen , en op

wat manier men een Stuk al willens fal

keten fpringen.

Als mede om een ftuck te vernage-

len, en de Nagel daeruyt te krijgen,

Cardoufen , Schrootfacken , Druyven

en diergelijeken temaecken, dat alles

een kleyn principael is en nader in het

vierde Deel fal befchreven werden.

En fullen aenwijfen op wat manier

men een Conftapel fal exerceren befiet

F.N°iy,
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9. CAPITTEL
Hoe men een Conftapelexaminerenfat,

F Aet ons nu eens examineren wat
*^een Conftapel is, enofhy oockzijn
kond verftaet daer hy de naem afdraegt

en by Vragen en Antwoorden het felve

voordragen.

DeEerfle Vrage.

Wat is hetprincipaelfte Inftriwcnt tot Je

wetenfchapyan een Conftapel, ende zijn be-

hoorlijck Gereetfchap .

Antwoort.

EenPafler,eenTain:ock,een kromme
Paffer met de vierde part van een Cir-

kel, Ruymnaelde van Koperen Yfer,

met Boren daer aen , een Nootfchruif,

Verckenftaert,Kruythooren , en Lont-

ftock.

Twee-
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Tweede Vrage.

fVaer toe dienen uw die voorgenoemde

Inftrumenten ende Gereetfchappen.

Antwoort.

De voornoemde Inftrumenten die-

nen my om alles te vifiteren , wat mijn

Stuckaengaet , ofhetzijn behoorlijke

proportie heeft daer naer ick te werck

moet gaen , en my nae kan reguleren

en mijn Proefdoen als een Conftapel.

DerdeVrage-

Wat is uw eerfte proberinge , foo aen uwe

Inftrumenten alsgby om dienft te doen by uw

Stuckgebracht wort , om eenproefop heffel-

ve te doen en tefcbieten.

Antwoort.

lek fie eerft op wat manier de ftant en

plaets is,daer het Stuck is ftaende, hoog
ofte
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ofte laegh , ende ofde gront vveeck ofte

hare is ; daer naer fie ick of oock het

Stuck wel in zijn Afteuyt gericht is,

en dan neem ick den Diameter vaneen
Cogel, met mijnen krommen Palier,

ende dan fie ick ofden Diameter met
het gewicht van mijn Talftock wel over

een komt 5 ende bevinde ick dat het wel
is, foo probeere ick mijn Talftock,

ende befie hoe veele wint de cogel heb-

ben moet
5
daer naer foo vifiteer ick

het Stuck , wat het voor een aert is,

Cartouwen , Slangen ofte Kamerftuc-

ken aert.

Vierde Vrage,

Op wat voor een manier vifiteert ghyuwe

Stucken 9 ofte het Cartouwen
,
Slangen ofte

Kamerftucken aert is , en hoe veele Kogels

zy behooren dick te zijn , vachter , voor, en in

de midden,

Antwoort.

Soo het Kamerftucken ofte Slangen

ofte
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ofte Cartouvven aert is, foo neem ick

de dickte des Metaels mee de Taft-

haeck , door het Laetgat, en bevin-

de ick een Kogel dickte, foo is het Car-

touwen aerdt , ende is achter by het

jLactgat drie kogels met de wint, over

de Ooren z\
,
en voor aen de mont twee

Cogels
5
de Slangen oock met de 1 aft-

haeck gemeten hebbende door het laet-

jgat, bevinde ij kogel foo is het Slan-
1 gen aerdt , en is achter by het Laetgat

|| 3^ dick , over de Ooren drie kogels ,

j

voor aen de mont twee
5
de Kamerfluc-

ken neem ick de dickte achter en voor

,

met een kromme Pafler ofte Snoer , en-

de maeke daer twee ronde Circkels van

,

ende neem daer naermetde Paflerook

dewijte van de Mondt, enfetdefelve

op de vooren genoemde Diameters

,

deelende dat overige in twee gelijeke

deelen , bevint ghy| van de Kogel aen

het Laetgat, foo is het Kamerftticken

Aert,en zijn dick by het Laetgat 2*Co-
gel over de Ooren twee Cogeis, byde
Mont ij, bevint ick by de drie aerten

meer-
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meerder ofte minder by het Laetgat

,

foo neem ende geefickin het laden.

Vijfde Vrage.

JVat behoorter meer tot uw Stuck om een

proefte doen ï

Antwoordt.

EenWifter, Lepel, Aenfctter, Ko-

gels, Kruyt , Werck of Strooy tot

Eroppen , Hantfpeken , Coevoet* Stel-

houten ,
&c.

Sefde Vrage.

Op wat voor een manier vijitcert ghy de

voorgenoemde lehoefticheden .

Antwoort•

lek moetfien of de wifler met een

goet Schapenvel wel overtrocken is,

en ofhy wel in ’c Sruck gaet , daer naer

fieickop wat voor een manier de Le-



Befchrfvinge van d\Artillerye . 3 r

I

pels zijn gemaeckt , bevinde ickzej*

cogel lang en twee breet, foo is haer

inhout een halve Kogel fvvaerte , tot

Cartouwen , tot Slangen vier Kogels

!
langh en twee breedt, tot de Camer-
ftucken Kogel lang en twee breet, en

voorgaen % delen af, om in de kamer
te gaen , ende daer naer fie ick ofde Ko-
gel niet te groot ofte te kleyn en is , en -

de dan probere ick het Buskruyt op
widt Papier, het gene niet feer dun is,

fleed: het aen , ende ziet dan wat voor
een flagh het felve doet , ende wat voor
een materie het laet leggen , en daer

oordeel ick dan naer , of het felve B us-

kruytgoetendebeqtiaemis mijn oog-
wit te bereyken.

Sevende Vrage

,

Op wat voor een maniere Laedt gby u\x>

Stucken ï

Antmort.

Ick neem de Wifler en veegh het

F Stuck
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Stuck fchoon uyt, ende daer naer neem
ick het Buskruyc met de Lepel, en doe
het naer achteren in het Stuck , fet het

wataen met de Aenfetter, en maecke
mijn een Prop dat hy wel fluyt,fet hem
aen met drie tamelijcke flooten , ende

dan daer op de Kogel met een loffe

prop, foo is het Stuck geladen dat het

geen fchade lijdt.

Aghfte Vrage ,

Op wat voor een manier neemt ghy het

midden van uw Stuck , om het felve te ver-

gelijcken achter ende voor even hoogh , daer

naer ghy uw Stuck kunt reghten ?

Antwoort.

Ick neem een Kromme PafTer, ende
fet hem voor en achter op het Stuck,
foo langh dat my de Perpendicular tuf-

fchen45 Graden aenwijft het midden,
ofte meteen Waterpas , ende teeckent

het voor en achter , daer naer neem ick

met de kromme Palïèr de didte achter

ende
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endevoor, dat het achter dicker is als

voor
,
deel ick in twee gejijcke deelen

,

en deeenefetick voor op mijn ftuck,

foo is het fo hoogh voor als achter.

Negende Vrage,

JVaernaer fihietmen de proef9 ende in

hoe veelfchooten bejiaet defelve

)

Antivoprt.

De Proef beftaet in drie fchooten*

om naer eene gewiffe diftantie , die my
v°°rgegeven wort , met mij n Stuck te

fchieten.

Thiende Vrage,

Wat is daermeerin aght te nemen voor-

een Confiapel ï

Antmort.

Eerflelijck zijnder flucken die vol

gallen en groeven zijn , oockdie krom
F % en
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en fcheefzijngeboort, fommigevoor,
en fommige aghter de Tappen te fwaer.

Daer zijnder oock die voor uyt gefcho-

ten zijn. Als mede de Affuiten te light

ende te kort;Ten tweeden quaetKruyt$

Ten derden de Cogels: Ten vierden

een lage weecke en voghtige gront$ I en
vyfden regenaghtigh , donekeren mif-

tigh weeder , dit alles brenght in het

fchieten groote veranderingh meede ,

waer naer hem een Conftapel moet re-

guleren om die voorfchreve fauten voor
tekoomen.

Hier mede dan eyndigen wy het Eer-

fte Deel der Onderwyfinge van de Con-
ftapels , en willen fien wat de Offi-

ciers van de Artillerye behooren te

verflaen.

E Y N D E.

HET
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Het Tweede Deel.

BESCHRYVINGE
VAN

D’ARTILLERYE.
Aerdemael dat wy in het Eer-

de Deel hebben befchreven

wat een Condapel eenigfmrs

behoordt te verdaen , foo is

het voor al noodigh voor een Officier

van d’Artillerye ’c geene te weeten en-

de te verdaen wat een gemeen Conda-
pel weet.

Het woort Artillerye is een gemeen
woort , ende kan daer veel in begrepen

worden , dat alles in defe Kleyne Be-

fchryvinge niet kan aengeroert wer-

den, maer wy willen de principaelde

duckendieons al te met voorkomen,
aenwyfen

, die ons opening konnen ge-

ven om meerder te ervaren.

F 2 In
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In het Ecrfte Deel hebben wyacnge-
wefen de verdeeling van de hedendaeg-

fche gebruyckelijcke Stucken , met
haere Affuiten ende behoorlijcke Le-

pels , ende op wat manier een Canon
te vifiteren is ; wat Fouten, by het Ca-
non, Kruyt, Cogels, ende andere toe-

behoringe in acht te neemen zijn,

In dit ons Tweede Deel, fullen wy
vooreerd aenwyfen op wat voor een

manier darmen een Talftock naer de

Cübicq-Tafel door de Aritmetica fal

maecken. Endefalmen voor het eerfte

voorftellende Aritmetica met deCu-
bicqFiguraNr. 16.

Ten tweeden de Verdeelinge vande
Mortiers ende Houwitfers. Numero
17. 1 8. 19. en zo.

Ten derden, het daer toe behoor-

lijckErnft Vimr-wercken , Figura Nu-
mero XI.

Ten vierden , Op wat manier men
eene diftaatie fal moeten meeten om

de
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de Bateryen ende Ketels t’ ordonneren

voor de Stucken ende Mortiers, Fig.

21 23.

Ten Vijfden, hoemen eeneBaterye

beginnen ende maecken fal , Figura

Numero 24.

TenSeften , hoedanigh men met de

Mortiers fal werpen, Figura Numero
25* en 26.

C A~
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I. CAPITTEL.

Van de Arithmetica .

A Lfo by de Arcillery de Rekenkonfl:

is als een Fondament van degehee-

le fake , fo weet dan dat de felve beftaet

in tweederhande manieren : Eerftelijck

in het Gewicht,ten tweeden in de Geo-
metrifche Roeden , met hare beteec-

keninge, ende zijndefenaervolgende

in achtte nemen.

I. Notatie ende Nominatie
, dat is de

leteeckeninge ende üjtfpraecke der

Getallen.

z De Additio. t

3 De Subftraftio.

4 De Multiplicatio.

j
De Divifio.

6 Den Regel van Drien*

j Den Radix Quadraet

.

8 Den Radix Cubica.

Het eerde van de uytfpreeckingeen

be-
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beteeckeningh der Ghetallen , foo

zijnde felve verfcheydenclijck foo in

liet Gewicht, als Geometrifche Mae-

ten , en beduyden defe teeckens als hier

volgen.

CentC

tb

Lod

As

.

I 1

(O

"j TOO tb(l r

\ponden (%j leL Jponden (

looden (3

afen (4

roeden

voeten

d
lijmen

Jgraen

\fcrupel

Een Centenaer is ioo pondt , een

pont 31 Loot, een Loot 1 6 Afen; De

Geometrifche maten kan men om de

lic-htigheyts wille van de Reeckemngh

verdeden in tienen : Te weten eene

Roede in thien voeten, eene Voet in

thien Duymen , eene Duym in thien

Granen, een Graen in thien Scrupels,

ende foo voorts.
'

Het tweede ftuck is de Additie oree

fommeringe; ervordert gelijeke teec-

kens,als Centenaers onder Centenaers
ib on-
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ib onder tb
, Looden onder Looden ,

Afen onder Afen , Roeden onder Roe-
den, Voeten onder Voeten, Duymen
onder Diiymen , Granen onder Gra-

nen, Scrupulen onder Scrupulen, als

by Exempel , men foude dit naervol-

gende te famen adderen

:

tb

347
aI

3

Lood.

- 5

-

Af.

9

7

561 o o

743 (°— 5 (
x 8

(
2

7 (
3“ 9(

4

Enbeftaetde gantfche Additie in de

voorgaende manier, foo in’tGewight

ais GeometrifcheMaec , na den gemee-
nen Regel in de Rekeningh.

Het derde Stuck handelt van de Sub-

ftra&ie ofaftreckinge.

48700
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48700 (

z

345°C

4525°

e

Dat vierde Stuck handelt van de

Multiplicatie , ende daer behoeven, de

Teekens niet gelijck gemaekt te wor-

den ,
maer blijven lbo die zijn ,

en mul-

tipliceert men naer den gemeenen aert,

ende addeert deTeeckens.

exempel.

58 c
24 (°

232
316

392. C° \
20496c4

j
20496 (

Dat vijfde Stuck handelt van de Di~

vifie ofte deelinge ,
ende moeten de

T eeckens gefubtraheert worden. Soo

men mode een kieynder getal uoor

een
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een grooter deden ,* fo moetmen daer
Nullen toe doen , als by Exempel.*
men foude *4738(4 divideren door
1 81 ( * foo moet men dan feggen z van

4 dat blijft a.

EXEMPEL.

0

*47*(8 — .(41
—(2 j

I 35'(s

jr

Ander Exempel.

Soodie teeckens gelijck komen van

den divifoor en dividendus,fo het Roe-
den zijn , foo komen daer Roeden uyt

,

wilt ghy voeten hebben , feitereen nul

by, wilt ghy duymen hebben letter

twee nullen by, wilt ghy granen heb-
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ben drie nullen ,
vanelcke nul diemen

daer by doet , fo moet het teecken ver-

! meerdert worden .

na ~

tzy—':t »}(*
* **

Den Regel van Drien is het felle

ftuck , en vereyft drie Getallen ,
het

,

eerfte is 't gene datmen weet , het twe*

1 de is het gene datmen eerft geeft, en het

derde is het geene datmen wil weeten,

ende moet op defe manier gedaen wer-

den. Het derde moet door het tweede

gemultipliceert , en het produtt door

het eerde gedivideert worden ,
het pro-

du<H dat daCï dan uyt komt is het ge-

foghte.

Dat
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9; e — 103 e — ^5 (
2

103 c

a9355 (
4

3*

(" 4 A

f3°9C
2

js^
J

DatfevenceStuck, handelt van den
ï^adix Quadraet, om de Wortels uyt

te trecken , uyt foodanige getallen

als men begeert
5
fet u getal op foo veel

als zy zijn , en Inytfe met Lynien deur

van achteren , datter tuffchen yder

doorfnydingh twee letters komen ; als

by exempel men foucle den Quadraet
Wortel trecken uyt 576, danfoeckt-

inei) den Radix het zy in gedachten

,

ofuyt dit naervolgende Tafelken.
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Quadraet Wortels Tafel.

i i

* 4-

4 ™ _ 1 6

5 ™ ay
6 —— 3 6

7
*— 49

8 —
9 * — o l

De Proef.

24

H
j)6

48

576

De Radix in 5 is 2, fielt de 2 voor de

eerde Lynie , en feght twee mael 2 is 4,

yan y red 1 , dubbeleertdan den gevon-

den

x

f 3

4
ff

I
*
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den Radix , is 4 , iet die onder de dwars
Linie aen de Reghterhant , ende feghc

hoe meenighmael 4 in 17, feght 4 maeJ,

defe 4 fet ick in het middelde parck
voor de tweede Linie, den nieuwen Ra-
dix multipiiceerick met het duplum 4
komt 16, enden Radix in figh ielfsge-

multipliceert komt 16, treót defe 176
van 176 foo refleert o. Multipliceert

den Radix in figfelft, als dat genedaer
ghy den Radix uyt gefoght hebt weer
daer uytkomt, foo heeft men wel ge-

werckt. Soodaerin andere Exempels
yets over fchiet , foo heeftmen niet an-

ders te doen als het felve daer toe t’ad-

deren , ende is alles klaer in de opera-

tie te fien.

Volght nu een Exempel op wat mae-
nier men den Quadraedt wortel uyt

een Cogel fal trecken.

Neemt
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* (<* (Cf

*
I
**

1
**

I
*(4

X I fS0 | Pp I fffi

i
| 4 I

I
I 4

X I 20 1 %X I

1 ** 1 %» I X

Proeve 14x4

1414

S656
i4 ï4

5656
1414

604

lOOOOOO

Neemt het getal van de Cogel en fet

daer foo veel Nullen by als gy begeert,

naer dat men de Cogel wil deden,
wilt ghy duyfent ghetal hebben , fet fes

Nullen achter , wilt ghy maer het ghe-
tal van hondert hebben , foo fet vier

G Nul-
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len achter aen , en kan foo alles gedaen
werden om den Radix te treckenuyt

wat getal datmen wit , ende falmen het

achtfte Stuck voornemen.
Het achtfte ftuck handelt van de Ra-

dix Cubica, de methode of aerc is als

volght. 'é-,
ï m.

Eerftelijck pnderfcheytmen de ge-

tallen met Lynien , foo dat tufichen

twee Lynien drie Letters befloteri 2ijn }

endealtijdt van achteren begonnen , als

in de navolgende operatiente fien is,

en vindt menden Radix by gedachten

ofnae defe volgende Tafel.

TAFEL.
Radix

]
Quadraet tallen

J
Ciihicq tallen.

i — i — i

x — 4*
"" 1 " 1 S

?
— 9

~— a7

4 — 64

T * *7 11 5*

6 —~—- 36 — — zi6

7 49 343
8 —— 64 yix

9
*—— 81 o > 729

Als
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Als in dit Exempel is de Radix Cu-

bica uyt 39. 3. defe drie fchrijf ick aen

zijn behoorlijcke plaets en multipli-

ceer de felve Cubice en fegge
, 3 mael 3

is 9 , en 3
mael 9 is 27 , defe 27 fubtra-

heert van 3 9 , foo refteert 1 2.

3 1 4 34— 9 Tr/p*/

*£494 -—

—

306
... 4 Radix

x % ff p 4 —

-

X % ff 9 4 1124

<4

XXÏ9#

Tripleert den ghevonden Radix 3 ,

komt 9, fet het triplum 9 achter de eer-

fte Lynie, ende fiethoe meenighmael

dat 9 konnen genomen worden in 123

,

ende houdt het Triplum 9 voor u Divi-

for, komt 4, neemt den heeien Ra-

dix ende multipliceert het dan door

het Triplum 9 komt 3 06 ,
multipliceert

G 2 306
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306 met den nieuwen ofte left gevon-
denen Radix 4, komt 1124, tenleften

multipliceert den left gevondenen Ra-
dix 4 Cubice in figh felfs komt 64 , ad-

deert 64 tot 1224 dat de vier achter 4
komt en de 6 onder 4, komt te famen

123045 fubtraheert van het bovenfte,

reft o , en is alles in de operatie te

zien.

De Proefdaer van , neemt den Radix
en multipliceert hem in figh felfs, het

eerfte produót noch eenmael met den
Radix ghemultipliceert komt 39304,
en is alles wel gewerckt , ende foo daer

yets noch mochte overfchieten in an-

dere Exempelen , addeert het tot het

produdt, en komt het getal daer uyt

daer ghy den Radix uytgetrocken hebt,

foo is het heel wel gedaen , anders

deught het niet. De Proefgefchiet op
volgende manier.

34
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34 Radix

34 multipliceert

136
loz

1 1 y6 produtt

34 multipliceert

46H
3468

39304 hetprodutt daermen den Radix

uytgetrocken heeft.

Op wat manier men een Cubicq ge-

tal fal uyttrecken om een vifier ofte

Maetftock te maken , zijn de volgende

ftucken in acht te nemen : wilt ghy een
Cubicq Tafel maken daer het eerde

pondt 1000 Cubicq deden heeft. Soo
neemt het getal van de kogel , daer ghy
denRadix begeert uyt te trecken ,en let-

ter negenNullë achter$fo gy eeu Cubicq
tafel wilt maken daer het eerde ponts

G 3
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Diameter ioo Cubicq deelen heeft , foo

fettet achter het ghetal van de Kogel
fes Nullen

$
endefalmen voorftellen op

wat manier mende Cubicq Tafel uyt-

rekent tot ioo, als by Exempel, den
Radix van een pondt is ioo , wat is den
Radix uyttwee pondt, en moet men
altijdt foo te werck gaen ais in de eerfte

Opgave geleert is , en alles klaer te fien

in de naevolgende operatie

:

if *1 6

X o o o o o o

I

x p .o d

7 %

%

X 7 X p o p

X x ï X % *
H —

i i Wm, .mmmm mCM

46875

Het
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Het Werck.
? '

, >
Iz

i

3
Genetur

3 6
x 'Nieuwe Figur

7*
8

718

IXf

36 Genetur

7$°

37 f

45°°

j Nieuwe Figur

zxfco
Hf

123H5 ,

G 4 tbs-
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tb &
| |

2 |
O

j
O

|
ü 0

[
triplum

De Troef 200
200

40000
200

!fc 8000000

Om de Radix uyt 24 tb te vinden als

volght.

2 I 8 |
8

Ï4 000 000
16

Ï& & o .0'

£ 4 # P P £
* 7'*

112 Il8
a8
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6 Genetur

168

8 Nieuwe Tigur 8
8

1344 ,t , •

—

-

5 IX %
f— 8

*39^
£-**

288

84 Genetur

Ii5*x

X3°4

24192
8 Nieuwe Vigur 8

_— 8

193536
yix «4

64
81935871
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Om den Radix uyt ioo pont te

trecken Cubice.

4 ] 6 1 4 I Radix

*tó«Mooolooo
I

De Proef.

ff4 * ‘

Jt<t
j

o <f o I

%% * XX& *

ar 0 4 P 0 &

i o z 6 $ 6

464
464

1856
2.784

1856

Tl f296
464

8611 84
1191776
8611 84

99897544
101656

ICOCCOOOO
Om
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Om den (Radix uyt 200 pont te trecken

Cubice.

5 1
8

1

4

I PPP I J^P
*1* 1 1

y % 6 o #

rt $ x x x

4 8 % P P .0

40^4

82329 6

De Pree/-

584,

584

1336

467 z

2920

34 io 56

584

1363224
2728448
170/280

1991^6704
823296

200000000
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1

I
1

I f I 4 .

10 [ oco 000 . 000
8 |

X 9 0' rf

I X 9 .ö

1

*
p'

sffziï

n' x r # & 0 0'

605-1736
Dit is nu foo veel van de acht Stuc-

kcn gehandelt
, datmen een begin kan

maken om yets meerders van dè Reec-
ken Kond te leeren , en de Radix Cubi-
ca ib verre aengewefen dat de Lief- heb-
bers op de felve manier de heeleCu-
bicq tafel konnen uyt rekenen

, daer na
den Taldock wert gemaeckt, en wil-
len vvy nu voordellen op wat voor ma-
nier men het eerde pont lal vinden door
de Rekening , daer van men een T rans-
verfael ofte Schale maeckt , om den

Tal-



Befchrijvinge van dy

Artillerye <109

Talftock daernaer optetrecken. Be-

(iet Figura Nr. 16. daer fteltmen voor
een twaelf pondige Kogel in i2oglie-

lijckedeelen gedeelt, om daer uyt het

eerde pont te vinden , doet aldus-

fb 1 2 heeft 1 20 delen , wat fal 1 1b hebben
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1

Op ibodanig n manier kanmen hec

eerfte pondt foecken , uyt foodanigen

kogel als voor komt , als nu liet eerfte

pondts Diameter bekent is, fo maeckt

u Tranfverfael naerdatde CubicqTa-

fel is uytgerekent , is het eerfte pont op

iooo deelen gereeckent , foo moet ghy

het eerfte pondts Diameter mede in

ïooo gelijcke deelen deden , maer isde

Cubicq Tafel op ioo deelen gerekent,

foo deelt het eerfte ponts Diameter in

lOQ ghelijcke deelen, als in de Figuer

Numero 16. te fien is , te weten, een

ponts Diameter in hondert deelen ge-

deelt; en willen nu voordellen op wat

manier datmen beft en feeckerft een

Talftock fal proberen met de Omfla-

gen volgens defe Tafel.

TA-
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Ende is alfoo in’t korte aengewefen

den Talftock te maken volgens d’Arit-

metica , nu willen wy voorftellen de

Verdeelinghe van de Mortiers, befiec

FiguraN r
. 17.

2. CAPITTEL.

Van de Verdeelinge van de Mortier§

ende Homvitfers»

T~\E Mortiers zijn onderfcheydent-

*®^lijck groot en kleyn , en zijn drie-

derley aerdt als volgt : Hangende Mor-
tiers , Staende Mortiers , ende Hou-
witfers. De verdeelinghe vande voor-

noemde aerten , wort naer de Caliber

ofte Mondt genomen, en kan defelve

op de volgende manier gefchieden.

ab -— 3 caliber

ac — — 1* caliber

ae —

—

— 2 caliber

htik — 1 caliber

t u ~ 1
caliber

m n —— I calibee

H
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* caliber

ij caliber

* caliber

§ caliber

\
caliber

Een ander Manier.

Des Mortiers inwendige langte 2 calib.

Ooren Centrum van boven 1 x\
caliber

De kamer beneden * caliber

De kamer boven * caliber

De dickte van de Ooren
\
caliber

De lengte * caliber

De dickte vant Metael by de Ooren
|
Cal.

By de Kamer
\
caliber

By de Broeck * caliber

Voor by de Mont I caliber

Uytwendige lengte 3 caliber

De lengte van de Kamer
3
caliber

Noch een ander Manier.

Inwendige lengte tot het laetgat calib.

Van
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Van hoven tot de kamer i f caliber

De lengte van de kamer \ caliber

De kamer hoven § caiiber

Onder l caliber

V Centrum van de Ooren 1
l
caliber

De dickte van H Met. hy de mont
\ caliber

By de Ooren
)
caliber

By de Broeck
J
caliber

By de kamer * caliber

Onder de kamer 1
caliber

Defe voorgaende Verdeelinge, is te

verflaenbyde Hangende Mortiers, en
kan men op foodaenige manier , al-

derhande Mortiers maecken ende pro-

portioneren foo als men de felve be-

geert.

De Stoel ofte het AfFeuyt tot de
hangende Mortiers , moeten gepropor-

doneert werden , naer de groote van de

Mortier , en na de dickte van’t Metael

,

befiet Numero 18. daer fteitmen voor
een Mortier opzijn Stoel met het no-

dig Yfere Beflag , en hebben daer by ge-

praddfeert een Schroef feer dienftigh

H % voor
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voor de Vuurwerckers , om de Mor-
tiers op een hair na de graden van haer

Quadrantte konnen (lellen, met min-

der volck en moeyten ende kan alles

indefe Figure naergefien worden. De
lenghte van de Stoel onder van a na bis

mont ofte caliber , van a na c 2 calib.

,

van c na boven in d caliber , van d
naer vooren tot e

\
caliber, van d na ach-

teren totƒ i caliber, dedicktevan de

zydeboorden wortgemaekt, naer dien

het hout goet is , ontrent \ caliber dick,

het Kalfg is hoogh en dick \ caliber , en

de lengte van het Kalf ofte de breete

van de Stoel, moet figh reguleren na

de dickte van den Mortier , de bede

Stoelen zijn onder met een bodem van

fterck hout \ dick , als by i te fien is

,

ende moeten met drie (lercke yfere

dwers Bouten verfien zijn, om de Stoel

te famen te houden
, ’t overigh Beflagh

kan men in de Figuer zien.

De tweede aerdt van de ftaende Mor-
tiers en hare proportie is mede ver-

fcheydentlijck groot ende kleyn, hae-

re
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re Verdeelinghe komt ten naeften over

een met de hangende Mortiers ,
alleen

de Armen ofteOoren, komen onder

de Kamer van de Mortier , befiet Figuro

Numero 19, daer wijft-men aen een

Mortier met zijn Stoel als volgt.

allang 3 ca-liber

cdick —

)

caliber

cldick — * Caliber

^dick —— - caliber

/kamer wijte — ^caliber

ƒkamer lengte — % Caliber

g de ooren click ; caliber

gde ooren langh van ’t Carnet

centrum ——— y caliber

Een ander Manier.

a b ——— 3 caliber

gdick ~— 7
caliber

Adlek—— J
caliber

<?dick * caliber

/kamer wijte —
f
caliber

H 3 /ka-



Ii8 ’t Tweede deel van de

ƒKamer lengte
|
caliber

g Ooren dickte
\
caliber

g Oorens hele lengte % caliber

Aengaende de Stoel tot de ftaende

Mortiers is als volgt : h i is lang 6) Cali-

ber, endevan/^naer k 3 Caliber, klis

hoog | caliber en breet J caliber,de Stij-
I

len m zijn dick en breed in het vierkant

l caliber, de langte ofhoogte, reguleert

fig naer de Mortier , de Booghen n zij n

dick en breet
)
caliber , dedwersbalck

ofhet Kalfo, is in zijn vierkant ^cali-

ber , dedwers balckenofKalven^zijn

hoog % caliber, breet l caliber, het beflag

kan alles in de Figuer gefien werden

,

met de Stelfchroer en Kettingh.

De derde Aert vandeHouwitfers en-

de hare proportie, is mede verfchey-

dentlijck van groote en fterckte , hare

Verdeelinghe gefchiet vaftop defelve

manier als de hangende Mortiers, maer
fy hebben (tereker proportie als defel-

ve ende zijn langer , zy werden by de

Mor^
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Mortiers vergheleken gelijck de Slan-

ghen by de Kartouwen , omme haere

lengtens wille
5
ende men werpt naer

advenant daer verder mede , als men
doet met de Mortiers^ de grootfte ende

gebruyckelijkfte zijn van acht tot twee
en dertigh pondt fteen , befiet Figura

Numero 20. daer wert voorgeftelt de
Verdeelinghe van de Houwitfers, als

mede een Houwitfer op zij n Afifuyt, en

daer by gepradifeert een Schroefdoor
de Kalven , om foo des te beter ende

netter te konnen rechten.

a b lang ~ 5 caliber

ah —— 2* caliber

• hb ——
- x) caliber

edick —— ^caliber

d * Caliber

e I Caliber

/kamer brete ofwijte * caliber

/kamer lengte 1 caliber

gd’ooren of tappen , dick , en

lang ,
* caliber

De Cieraden werden naer gevallen

gemaeckt. De Affuyten tot de Hou-
H 4 witfers
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witfers zijn langh io
\
Caliber, de bree-

te reguleert hen naer de Houwitfers

,

de breete van de zyde boorden ofte

plancken, zijn vooren over de Afs 2*

Caliber , in de eerfte Broeck 2 * caliber

,

achter aen de ftart 1 \
caliber breet, de

zyde-plancken zijn dick * caliber de

Kalven naer believen , mede niet te

fwack , de Afs is breet 1 caliber, hoog
ij caliber, de lengte reguleert hem na

de dickte van de Houwitfers , de Rade-
ren zijn hoog 6 caliber, het Beflag is

alles klaer in de Figuer te zien , en kan
de felve naer ghefien werden : de ftel

Schroefk ende de ftel-houten / zijn ligt

te verftaen , ende hebben geene Be-

fchryvinge van nooden.

VVyfullen voorder gaenende voor-

dellen op wat manier men tot de voor-

fchreve Mortiers de noodighfte ende
principaelfte ernft Vuurwercken pre-

pareren fal. BefietF. N°. 21.
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3. CAPITTEL.

Van Ernjl Fuunvercken.

V Oor het eerfie , als een Vuunverc-

ker yedts prepareren fa! om uyt de

Mortier te werpen ,
foo moetmenden

Diameter nemen van de mont des Mor-

tiers , en daer een malle naer laten ma-

ken van hout , fo veel kleynder als men

denckt dat de Speeldniim moet zijn,

dat men daer een bandt om doen kan

,

als by a te fien is , Fig. N r. 2 1

.

Wat proportie een Granaet behoort

te hebben, befiet Figur. B. alwaerden

Diameter is gedeelt in thien gelijcke

deden , foo behoort het Corpus aen

de zijden te hebben ,£
deel, acht

voor de inwendige wijdte, onder of-

te aen den bodem ij dick , om de

Boots halven; men vindtfe dunder en

dicker; Om nu eeneBombe ofteGra-

nade tot een Mortier of Houwitfer

te prepareren foo neemt uw Malle en

foeck •rt
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foeckt daer na de Granaten of Bomben
uyt , die net door de Malle konnen
gaen, dit dan gedaen zijnde foo pro-

beert men de felve ofzy niet geborflen

zijn
5
Men neemt de Granaet ende legt-

feop de Aerde, ende flaetfemet een

fwaeren Houten hamer een flagh of

drie, kanzy die verdragen, foo is het

een teecken datfe niet geborflen en is,

maecktfe dan van binnen fchoon dat

die roert ende vuyligheydt daer ten

meeften uyt komt , neemt een weynigh
Werck , en fteeckt het in de Granaet in

brantdatzy vol Roock wert , maeckt
het gat dan dight toe datter geenRoock
uyt en kan komen , laetfe foo een wey-
nigh rtaen , fooder dan ergens gaeten

zij n foo falder den Roock door komen,
ofte anders , doetfe volWater en laetfe

rtaen een uur oftwaelf , foder de Roock
ende het Water niet door en komt, foo

zijnfegoet omme te gebruycken
?
en

komt het daer door , en datmen de gae-

ten ghewaer wert, foo moetmen de-

felve met eenige geprepareerde materie

toe floppen
, om alle fchaede ende

enge-
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ongelLick voor te koomen }
ende delex-

ve vervolgens prepareren op defe naer-

volgenderaanier.

Laet uw by een Drayer draeyen Bran-

treuren ofteBuyfen, naer darde Gra-

naten zijn , van goet hardt en tay hout,

oneevaer fQ deden ofte de halve Dia

meter van de Granaet langh, en dick

naer dat het gat groot is van de Gra-

naet, als in de tweede Figuer B te hen

is , een doorgefneden Granaet met een

Buys ofBrantreur.

’t Was wel noodig , dat men aen-

wees, hoemen de Compofitien tot de

Buyfen moet prepareren ,
en op wat

manier de Salpeter en Swaevel moet

geprepareert worden om bequamehjck

te konnen gebruycken tot de Vuurwer-

ken ,
maer overmits by veele Autucu-

ren wydloopigh daer van geschreven

is , foo lullen wy de proef van het Sal»

peter ende Swaevel maer in het korte

voordellen,

i De goede Salpeter wort door zijn

fchoone en klare deurfigtigheyt en lan*

ge Hangen bekenc.
. Neemt
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x Neemt een weynig Salpeter lcght

defelveop u tongh, is de felve bitter

en zout-achtigh , foo iffe niet goet ;

maer is zy fcherp op de tong met eenen

zoeten fmaeck ende kout-achtigh
, foo

is zy goet om te gebruycken.

3 Neemt ongeveer foo veel Salpeter

als een Pruym groot is , legt hem op een

bort, fteeckt hem aen , fo hy klaer brant

fonder veel braffeien en kraecken, ende
weynigh vuyligheyt laet leggen , een

gat in het Bort brandende fo ifze goet

,

maerbrantze heen ende weder op veel

plaetfen , fpringht , en laet veel materie

leggen ende geen groot gat in het Bordt

brant, foo heeft hy noch te veel Sout,

ofte andere onreynigheyt in figh.

De Proefvan de S wavel , is niet veel

van te melden
;
want men vintfc haeft

over al goet.

i Neemt een ftuck S wavel die heel

fchoon geel is , breeckt het van een , fo

zy glinftertinu oogendaer liet gebro-

ken wort , fo is zy goet,

i Neemt
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z Neemt een ftuckje Swavel in u

hant wel belloten , en hout het aen u

Oor, hoort ghy het in de handt kra-

ken, ende braflelen , fo ishetgoetom

te gebruycken.

Soo men die materie wel geprepa-

reert ende goet bevonden heeft , foo

neemt defe volgende compofite tot de

Brandtreuren ofte Buyfen.

|
8 loot Meel-Krujt 8 (>— 5 loot

4. loot Salpeter ander 6 een and. 4 and 6 loot

z loot Swavel •—— 4 a— 4? loot

Defe materie wel gewogen ende wel

onder een gemenght 5
neemt die voor-

gemelde Buyfen ende boort een gat er-

gens in een Balck ofte Block ,
daer de

I
Ï3uys met het onderfte eynde in paft,

neemt dan een Copere ftempel met

een houten hamer in de handt , en flaet

een Buyfe nadatudunckt dat hylang

branden fal, foo hart als de Buys ver-

dragen kan , ende flaet een wat lofler

,

fteecktzeaen ,
en ziet hoe lang datzy

brant,
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brant, dan kont ghy datelijck oorde-
len ende nemen ende geven

5 foo zy
heel lang moeten branden , doeter ma-
terie toe die heel langhfaem brandt.

Dit gedaen ende de Buyfen veerdigh

zijnde, foo neemt dan de uytgefoghte

Bomben ofte Granaten 3 die ghy gevi-

fiteert ende fchoon gemaeckt hebt ,

maeckteen kruysbandt, daer om van
fterckTouw , nae dat de Granaet groot
is , ende op die maniere als in de derde

Figuer E te fien is : Een Bombe met een
kruysbant , doet dan de Granaet vol

metgoetKruytop een Duymnae, als

in de tweede Figuer B mede te zien is,

ende foo zy geheel vol is , kan al het

Kruyt niet in de Granaet aengaen, ende

doet alfo zijn effect niet naer behoren
5

Ten tweeden kanmen het Kruyt ver-

fetten , wanneer dat het lang in de Ma-
gazijnen moet ftaen , dat het niet komt
te verderven. De Granaet gevult fijnde

flaet de Buys met eenen Houten hamer
wel vaftin de Mondt, ende foo ghyfe

haeft moet werpen , foo verfietze maer
om de Buyfe by de Mout van de Gra-

naedt
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7

mede mee goede kit dat daer toe dient
5

maer foo zy langh in de Magazijnen

fullen moeten ftaen , moet menfe in het

Peckdoopen, en met Werck beklee-

den , dat het Yfer de voghtigheden niet

naer hem en treckt , ende is de Granaet

dan foo veer geprepareert om te wer-

pen, nu willen wy een Vuurkogel voor-
flellen.

i Op wat voor maniere de Sack fal

gemaeckt werden tot een Vuurkogel,

neemt eerft den Diameter van de Mor-
tier, alsby de Granaden, neemt dan

een groot ftuck Papier ,
ofte yets daer

ghy een model van fult maecken om de

Sack daer naer te fnyden , ende treckt

dan den Diameter op het gemelt Pa-

pier, als in de vierde Figuer D te zien

is , deelt den Diameter a b in twee ge-

lijckedeelen j treckt de ronde Circkel

Linie om den Diameter, met de felve

openinge van uw Palier de eene voet in

h.y treckt dan de Circkel boogh van c

üdzrd, neemt de lengte met mv Paffer

van cd met de felve openingh, fet uw
Paffer mb, maeckt de Circkel Boog

van
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van e naerƒ , de voet van uw Pafler in a

maeckt de Circkelboogh van e naer g,

fooisden inhout van ef, eg de darde

part van de fack tot de vuur Gogel.

2 Snijdt van fterck Linnen naer het

model foo veel ftucken als ghy Sacken
begeert, totelcke Sack moeten drie

ftucken zijn, en tot elcke Vuurkogel
twee Sacken , die gefneden zijnde nayt

het met fterck zeyl Garen aen een
3
de

eerfte Sack te famen genaeyt zijnde,

waft die met Geel was dat de.hollig-

heyt in het Linnen digr wert
$
men kan

oock het Linnen wallen eermen het

naeyt, endedaer naer oock deNaeden
dat zy dight zijn

5
voorders doet de

eene inde andere, dat de Naden niet

tegen elckanderen komen , doetze dan
volSaeghmeel ofte Sant, probeert of

zy wel door de Malle kan gaen dat zy
wel in de Mortier paft, fchut het Saegh-

meel ofSant daer weder uyt, en vultfe

met deefe navolgende Compofitie.

Defe
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24 tb Salpeter 1 f 18 Salpeter

8 ib Meelkruyt I

j
7 Sw<tvel

lx tb Swavel f ! 3 Gefiote Glas

4 ib Glas ^anders*{ z PeelL
4 tb Calvonium

j
i z Vylfel

4 tb Saeghmeel
| j 3 Saagmeel

3 tb Vylfel J C i Was

Defe Materiën wel afgewogen , ende

wel onder een gearbeyt, en met Lyn-
oly aengevogt , doet in een houte ko-

gel ofte Hantgranaedt ofte in yets an-

ders, om te proberen hoe die compo-
fitie brandt, ishy naeru zin, foo vult

deSacken, ende drijft het heel hart op
een , foomenfe begint te vullen een

duym ofte twee van den bodem , leght

een, twee ofdrie geprepareerde Hant-
granatendaer in, of een ander flag, fo

indeFiguerEtefien is, vultfedan heel

vol, ende doet de drie lappen Linnen

h kruys gevvijs over malkanderen ,

maeckt debovenfte eenweynigh vaft,

foo is defelve verveerdight tot op ’t be-

ftrycken.

3 Daerl
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Daer zijnder die nemen twee Yfere
plaeren, een onder, en een boven met
een.gat , die vaft aen de kogel gemaeckt
werd om de fterckte willen , men kan

hetoock fonder plaeten doen, nade-

mael het nootfaecklijck is dat de ko-

gels geftrickt moetenzijn. Hoegroo-
ter kogel , hoe dicker Tou men heb-

ben moet, om de felve tebeflrijcken,

endeisden fnecken bant de befte. Be
Tiet de vijfde Figuer E. Daer zijnder

diegebruycken Brantreuren ofteBuy-

fen in de Vuurkogels , men kan het

fonder Buyfen doen, de kogel boven
los gemaeckt

v,
ende heel hart aen-

ghedreven met goede compofitie, die

het vuur aenneemt, ende daer naerde
Mont van de Cogel wel bewaert.

4 Worden oock Yfere Hagen in de
Vuurkogels gemaeckt, om die wel in

tefetten , moetmen vooriightigh zijn

datter geen fchade van komt, zy zijn

ongeveer drie duymen langh , en wor-
den met Piftool kogels geladen

5
om die

in te (Iaën, moetmen eerfl met Harts-

hoorenofbeeneen gat maecken daer-

menfe
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1

menfe in flaet , foo is de kogel foo veer

geprepareert tot om te doopenendeis
foo veel van de Vuurkogel, &c.

i In de fefde Figuere werd aengewe-

fen, op wat voor een manier men een

Corpusfal laeten draeyen,tot een Tran-

chement kogel. Neemt den Diameter

van de Mont des Mortiers, daer naer

ghy de Kogel begeert te hebben , ende
deeldt den felven in twaelfgelijcke de-

len , foo geven de ruymte voor de
bekledingen

x\ de dickte van het houdt,

op elcke zyde blyven 2. deelen , ende
voor de inwendige holligheyt blyvën

8 deelen, de lengte moet hem regule-

ren , naer datmen daer veel Handtgra-

naden wil in doen, endeoock naer dat

zy groot zijn, men doetze gemeene-
Jijcken drie hoog, als in de Figuer G
te fien is , ende in de ronte foo veel als

men kan , ende naer dat de Mortier

wydtis$ Den bodem ƒ wertgemeene-
lijckdrie ofte vier deelen dick ge-

maeckt, om den floot des te beter te

konnen verdragen , het deckfel g 1
*

I 2 ofte
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ofte j* deden dick , ende kanmen op
die manier by een Drayer foodamge
Trenchement-Cogel laten vervaerdi-

gen van taey hout : So de Mortiers heel

groot zijn, foolaet byeen Kuyper op
dat fatfoen een Tonneken maecken ,

en de bodem en dekfels by eenDraeyer,

het Corpus dat moet van buyten rondt

omuytgehaelt zijn, ongeveer * van J
deel diep, alsby cd tefienis.

2 Neemt het Corpus ende bewint

het met Touw dat daer toe dient, als by
cd te fien is , bewaert de eynden van

het Touw met kleyne fpyckers , die

niet door en gaen, beftryckt dan het

bewondene Touw, met wat goede war-

me Lijm, en laet het droog werden.

3 Bekleedt het met goet fterckLin-

waet, fnyt ’tfelve foolangh endefoo

breet, dat het twee ende een halfmael

om het Corpus gaet , ende onder en

boven over malkander kan ghedaen

werden,maeckt het eene eynde van het

Linwaet boven op het Corpus vaft,

met
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met kleyne Spijckers , beftryckt het

met heele warme Lijm , ende windt het

in het Linwaet , ende bewaert het

eynde van dien wel met Spijckers be-

ftryckt het met warme Lijm , ende

wrijft de felvemetuw handt wel fterck

in , foo dat het begindt te fchuymen of-

te witachtigh te werden
5
fet het Cor-

pus op het bovenfte eynde , doet eeni-

ge fneeden in het Linwaet ongeveer

eenen Duym ofte drie breet
$
leghthet

over den bodem heen , ende verfiet het

wel met Lijmende Spijckers, keert

het Corpus om , en druckt het Lein-

waet dat tot het deckfel moet gehruykt
worden in het Corpus, ende laet het

boven open blijven, totdatfe heelge-

kleeten drooghis, fet het Corpus aen

een warme plaets , dat de eerfte beklee-

dinge wel droogt.

4 Neemt weder het Corpus ter hant

ende bekleen het metftercke Pye, ofte

yets anders dat daer toe dient , ende

verfiet het wel met Lijm ende Spijc-

kers
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5 Het Corpus ten tweedemael
droogh zijnde , bekleet het met Lin-

nen, foo als de eerftebekleedinge ge-

weeft is
,
ende laet het wel droog wor-

den, eer dat ghy die Handt Granaten
daerindoet.

Tenfefden, foeckt Handt-granaten

uy t van eene groote , maecktfe van bin-

nen fchoon, maeckt een Kit ofte Lijm,

en bekleet die Handt-granaten een ofte

tweemael met graetiw Papier ofte ouwe
lappen ofte ftuckenvan Linnen, dat

het Yfer niet aen een komt in het Cor-

pus , en oock de toeft geen kracht meer
heeft, laet dan de Buyfen draeyen ofte

maken , llaetfe met Meelpolver maer
niet te hart, opeen halve Vinger breet

navol, wilt gy hebben dat de Handt-
granaten op eenmael fullen opereren

,

ofte de een naer d’ander , foo boort ga-

ten in de Buys hoogh en laegh , dat de

een na de ander zijn tempo heeft om te

fpringen
$
Vuit de Handt-granaten met

goet Kruyt maer niet te vol , llaet de

Buyfen in met een houten hamer,
ende
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ende verfiet de felve rontsom met Kit

,

dat overige van de Buyfen ’t welck niet

vol geflagen is kont gy met gefwlnde

Sats aenvullen en kruysgewijs met ge-

fwinde Lonten verfien.

7 Het Corpus wel droogh zijnde,

foo fet de Granaten een na den anderen

in ,
opden bodem van de groote kogel,

als by de Figuren G en H te fien is
5
de

Buyfen regens elckanderen , de ope-

ninge tuffchende Handt-granaten mee

Kruyt ende Meelpoeder opgevult ,
daer

naer weder eenelaegh Hant-granaten

ende met Kruyt en Meelpoeder weder

opgevult ,
ende foo voort naer boven

toe, dat de Hant-granaten vaftopeen

komen, endehaer niet konnen verfet*

ten. Setter dan het deckfel op ,
ende be-

waerdt de mondt wei in het deckfel,

neemt dan warme Lijm ter handt ,
ende

leght de bekleedinge over het deckfel

,

ende verfiet het wel met Spijckersdie

niet door en gaen , opent de mont ende

flaet een Buys ofte Brantreur daer in> de

welcke met foodanighe Compofitie is

1 4 Se
“
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gevult, alsbydeBomben aengewefen.

Befiet Figura G.

8 Laet eenen Yferen Ringh maken

,

naer dat de Tranchement kogel groot
is, datmen een begin maeckt om de ko-
gel te beftrijcken. In de Figuerl. is te

fieneen veerdigh Tranchement Cogel
meteen Ribben-bandt. Sy worden ook
gemaecktende geworpen fonderbant.

Befiet de Figuren FG Hï. Nu willen

wy fien wat voor Spiegels de voor-

gaende van nooden hebben.

Laetu dan maecken de Spiegels by
e^enDraeyer ofte Timmerman i'odatfe

wel in de Mortier pallen , alsby Figura

R te fien is, onder plat als byAB, dat

de Spiegel op de Prop komt te fiaen ,

dick naer believen en naer het houdt

goet is , en boven rondt uytgehaelt nae

het werck onder rondt is, datmen wer-

pen wil, als by C E D te fien is ; Heb-
be aldus hier meede de principaelfie

Stueken daerinde proefvan het Ernfl

Vuurvvercken beflaet , aengevvefen.

Daer







Bejchryvhige van d' Artillerye. 137
Daerzijn nochveele andere noodi-

ghe Wetenfchappen in her Ernd Vuur-
wercken, foo uytde Mortiers alsuyc

de hant ende andere Indrumenten re

werpen, die in defe Kleyne Befchrij-

vinge nier aengeroert en werden , maer
laten de felve tot een naerder onder-

foeck voor alle Lief-hebbers van defe

Kond , ende fullen wy nu eeneaenwij-

finge doen omeene Didantie te me-
ten, waer naer men hem in het wer-

pen kan reguleren.

I 5 CA-
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4 . CAPITTEL.

Om eene Diflantie te meeten.

Vermits *t feer noodigh is voor een
Officier van de Artiilerye een di-

ftantie te konnen meten , omdaernaer
eene Bacterie ofte Keetel te konnen
ordonneren.

En naedemael datter oock veel mog-
ten zijn van de gemeene Officiers, die

niet heel wel in de Konft vande Geo-
meterie ervaren waren, foo heb ick

haer voor oogen geftelt een Inftrumenc

dat geheel licht is om mede teleeren

meeten , om haer daer mede tot de

kon ft te animeren om meerder te er-

varen.

Hebbedan een halve Circkel voor-

genomen, of een halve AftroJabium

,

ter wijl het principaelfte Inftrument

is in defe wetenlchap , enden Diame-

ter ofte Bafis van den Circkel foo veel

lan-





7
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langer gemaeckt als ordinair met een

bewegende dwars regel , by Fig. 22. te

zien. Van 't Centrum a tot b is de linie

in ioogelijcke deelen gedeelt , endede
linie ac is gedeelt in gelijcke deelen als

a b , tot 400 Roeden , als klaer in de
Figuerte fienis, ’t LiniaelgA dient in

het meten om te bewegen
5
Ditlnftru-

ment kan beft van geel koper gemaeckt
werden

, ( om de onkoften halven ook
wel van hout ,) en is feer nuttelijck in

veele dingen te gebruycken , alles te

meten fonder reeckeningh , Wijten,

breeten , hooghten en diepten
5
men

kan het oock gebruycken by de Mor-
tiers , om haer daer naer te ftellcn , by
liet Canon van ghelijcken $

en fullen

wy nu een Exempel voorftellen, om
een diftantie te meten , beftet Figura

N, 23.

Neemt uw Inftrument , fteeckt de

voet van ’t felve in de gront by a , meet
met uw Kettingh van a naer b hondert

Roeden, oftefoo veel als men belieft

,

fteeckt een ftock in b , recht den Bafis

van
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van uw Inftrument naer de Ravelynen
c, foo dat ghy wel net met uw Oogh

|

door de Pinnolen ’t felve kont zien

,

draeyt dan den kruys Reghel a b van a

naer de ftock in b. fiet weder met uw
Oogh door de Pinnolen, dat gyfcherp

fiet de ftock in b, dit gedaen zijnde,

fiet hoe veel Graden dat de hoeck a

heeft, maer dat het dwers Liniael ab
niet verfet wort, maer op foo veel Gra-
den blijft, neemt u Inftrument uyt a-,

en fet een ftock weer in a , fet de voet

van ’t felve inde rechte Linie ab, foo

veer van£, dat het Centrum b van de

Regel ende het Liniael recht over de

ftock in b komt , fiet weder met u oogh
door de Pinnolen naer de ftock in a

daer naer draeyt het Liniael ghfo lang

op den Balistf c, totdat ghyhetRave-
lij n c met u Oog door de Pinnolen fiet

,

ende foo veele Roeden ofte deden als

ghy dan bevindt op denBafistfc, tuf-

ïchen a ende de laetfte Liniael gh, is

de wijte van de begeerde plaets naer de

Ravelijn c.

Soo men -meerder oft veerder wil

me-





'
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meten als 400 Roeden, tot de 800 Roe-

den ,
lbo neemt de Liniael gh , en let

het Centrum b in e, ende laet elck van

de vijftigh deeleti van a na e twee zijn ,

en meet weder i oo Roeaen op de gront

van#naer£, ende fteltulnftrumentlo

als te voor geleerdt is ,
foo veel deelen

ofte Roeden als gy dan bekomt op den

Bafis ,
multipliceertfe met twee ,

datter

dan komt is dewijte van* na c
$
Hebt

gy foo verre niet te meten , foo bruyckt

de Centrums d ef, van ad is roeden

*

van a tot e 50 roeden, van ^ naƒ 7f

roeden, ofte elders laet twee 1 ofte

7 een zijn op de Liniael a c, en in

plaets dat gy 100 roeden gemeten

hebt op de gront van a na b ,
meet maer

af ,«o of75, het is het feifde, enghy

kont het foo kort en langh maeken als

ghy begeert , en kan foo de wijte geme-

ten werden fonder groote moeyten.Nu

willen wy zien hoe de Bateryen lullen

gemaeckt werden ,
befiet Figura Nu-

mero 24.

5
CA-
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5. CAPITTEL.

Van Bateryen.

"KJAer dien de Bateryen verfchey-

dentlijck zijn , foo falmen voor-

dellen de principaelde als volgt.

i De Bateryen in de (leden en Vedin-
gen, op de Wallen fchicken figh bed,
in de punt van het Bolwerck , om over

de banek te fchieten daermen begeert

fonder Ambraffuren , en als ’t den tijdt

vereyd , figh met Schanskorven bedec-

ken : De Stant ofte Beddinge dient Ho-
rifontael te zijn.

x Inde Scholderhoeck daer deFaes
enFlanckfigh voegen, foo de Flanck

perpendicular op de Cortyne daet ,

dienen vade Bateryen met Ambradii-

ren, foo de Flanck fchuyns op de Cor-

tyne daet, foo dienter twee Bateryen

op elcken eyndt eene.

3 Wor-
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3 Wordender oock Bateryen mid-

den in de Cortyne gemaeckt , fo ’t ver-

eyfl: Katten en diergelijcken , na dat de

booghten buyten de Veilingen leg-

gen , om haer daer mee te comman-
deren.

4 In de Onderwallen ofFaufTebraien

en buyten wercken, maecktmen Speel-

bateryen , om over deBanckte fchie-

tenfonder Ambraffuren,

5 Vereyft elcke heele en halve Kar-

ton 1 5 voet in de breete , en in de leng-

te 26 voet, foo daer plaets genoeg is

,

fonder de Borftweringe.

6 Op wat manier de Bateryen fullen

opgemaeckt worden , ende watmen in

het opmaecken in acht te nemen heeft.

Voor’t eerde moetmen zien wat Aer-
de men heeft , Kleyagtige of Santagh-

tige, defvvartagtige Aerden daer een

weynighKley onderis, is beter als die

heel grauw Kley is , de Santagtighe

Aerde die niet heel Sandigh is, isgoec
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als zy met queecken of Puyn gras wort
opgeplackt

5
want het felve wafl feer

gaerne in fodanige Aerde
$
de fwarte

Aerden is goet met Zooden op te

fetten.

7 DeBorftweringh moet hoog zijn

van de Beddingh tot de Ambraiïuren
3* voet , ende tuflchen de Ambraiïuren

9 voet , de Ambraiïuren moeten van

binnen twee voet zijn, en van buyten
nae datmen het Veld wil beiïrycken,

en in tydt van Vrede kanmen de Bate-

ryen op maecken met Zooden ofte

Plackwerck , de Borftweringe van bin-

nen laet doceren op elcke voet twee
dtiymen , foo valt het foo light niet ne-

der, ende de Ambraiïuren loo wijt ge-

maecktalsde noot vereyft, datmenfe

met packwerckopkan maecken, van

lange Faiïinen ofte Worften van Rijs-

werck te famen gebonden , ongevaer

vier duym dick, en elcken bant een

voet van een
5
daer moeten oock korte

Faiïïnen zijn, ongevaer3 voetlangh,

diemen dwers leyt, onder en op de





.
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i laeg , alsmen foo een Ambraiïèur foude
op maecken van Rijswerck , foo ruymt
men de Aarde eerft op , ende leyt kor-
te Fafijnen dwars bynialkanderen , dat

de eynden gelijck komen in ft Ambraf-
feur , legt daer op een van de lange Fa-

fijnen midden op de eynden , ende tuf-

fchenelcken bandteen paelingeflagen

ongeveer twee voet langh, ende dan
deFaflinen met aerde opgevulc, en wel
gedampt en weer korte Faflinen dwars
daer op , en dan een langhe daer weder
op met palen verfien, ende foo voort

tot de Ambrafteuren veerdig zijn , dit

is het befte en fterckfte werck tegens

de Kanon kogels.

8 De Beddingen moeten met ftercke

bakken en plancken verfien zijn , ende

achter ongeveer een voet hooger als by
de Borftweeringhe , om des te beter de
Stucken naer de Ambrafteuren te kon*

nen krijghen , ende willen wy nu aen-

wijfenhoede Batteryen voor ofin een

Belegeringhe moetenzijn, beftet Nu-
mero Zfc

K
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i De Batteryen in hetVelt ofte voor
een Belegerde Stadt, kanmen qualijck

op zijn gemack opmaken, met Zooden
ofte Plack werck.

% Alsmenaeneen Officier vertrout

een Batterye afte fteecken ende te la-

ten maecken , foo moet hy eerft de
plaets ende gelegentheyt zien die hem
aengewefen wort , oock mede ’t geene
dat belchootcn fal worden; Ten twee-
den obferveren hoe naer men de Stad
kan komen

;
Ten derden hoedanigh

des vyandts Batteryen zijn , die de
meeftefchade kónnen doen.

3 Ordineert uw Batteryen naer de

gelegentheyt , ende naer het uw dient

,

als in deEiguer 14. te zien is , drie Bat-

teryen. Eerft foo raaecktmende twee
buytenfte kruys Batteryen, endeelck

met vier Stucken , ofte foo veelalsmen

Wil, ommete konnen befchieten alle

des Vyandts Batteryen aen die kant , fo

mede in de voorgaende Figuertezien

is
5
Daer naer maeckt een Batterye in



Befchryvinge van cPArtillerye. 147
het midden wat geavanceert, metfoo
veele Stucken als van nooden zijn, om
foo kruysgewijs alle des Vyandts Stuc-

ken ënde Bateryen te konnen demo-
lieren; Soo ghy de Bateryen opfoo-
danige manier kunt maecken , foo fult

gyeens foveel voordeel doen, als of-

men altijdt van eene kant fchoot , want
die kogels breken teghens malkander.

Als by exempel, de middelfte Baterye

maeckt los , en de twee buytenfte bre-

ken af.

4 Moetmen obferveren hoedanigh

die Stadt ofte Sterckte legt die befcho-

ten fal worden , hoogh ofte laegh , foo

de Stadt op een even gront Ieyt , moe-
ten de bateryen fes a feven voeten hoog
gemaeckt werden , om des te beter te

kunnen approchereü
$
maer foo de Stad

ineen laegteleyt, en darter hooghten

foo na zijn , kanmen figh met de Bate-

ryen infnyden.

5 VereyfTchen de Stucken in lengte

en breete , als vooren gemelt is, by de

bateryen in deVeftingen aen hare fpeel-

jlaetfen de hooghte van de Borftwee-

K % tin-
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ringe ,van cle beddingh tot de Ambraf-
feur 3* voet, tulïchen de Ambrafleuren
negen voet , den aenlegh van de borft-

weeringïivan 18 totjovoet dick? boe
verder vanden Vyandt hoe dunder,hoe
naerder hoe dickerenoQck hoogorde
borflweringe moet zijn.

6 Alsnien een baterye affteeken fal,

foo moet men weten voor hoe veel

ftucken , voor elck Stuek 't zy heele of

halve Kartouwen vijftien voeten in de
breete, voor den aenlegh en voor de
borftweerrngh 24 voeten, ftant voorde
Stucken 26 voeten 3 de lengte van,den
berm na achteren toe, maeckt te fa-

men so voeten , en is foo op een manier

een baterye afgefteken , naer datmen
Aerde van nooden heeft maecktmen
deGrafgwijtendiep, en moetmen fig

van alles verfien wat daertoè van noo-

den is, foo van Materialen als anders,

als eerfïelijck van Schoppen 3 Spaeyen,

Houwelen , Hacken , Pieken , bylen ,

HackmefTen, houte Sleggen ofte Ha-
mers , Stampers , Kruywagens, Palqn r

Faflijnen , lange en korte Worden van
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drievoeten tot twaelf Voeten toe, en
oock wel langer , als mede Bakken en

Swalpen ofte dicke Plancken tot de
Beddingh , foo alles in de Figuer te fien

i S5 in het opmaecken in plaet's van Zoo-
den gebruycktmen het Rijswerck ofte

Fafijnen of Palen , ende die dan'vvel met
Aerde toegevult , endé kan de borit-

weringe opgevoert werden van buyten

en binnen , en daer aerde tuflchen.

7 De Beddinge moet achter een voet

hooger zijn als voor, onder wel met
bakken verfien, al naer dat de Sme-
ken fwaer zijn , twee voeten ongeveer

van malkander, en met planckenbe-

leyt , foo veer als het Affeuyt langh is

,

en de reft met Horden, foomengeen
plancken genoegh heeft.

8 Kan men metter haeft oock een ba-

terye maecken van Wolfacken , foo als

in de Figuer N r z6 te fien is 5 en fig een

weynigh in de Aerde in fnyden , dan

de Wolfacken twee aen malkanderen

en een bovenop, met Touwen en Pa-

len verfien. Menkanfe oock maecken

van Schanskorven, ende moeten defel-

K 1 ve
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ve met aerde gevult en wel aengeftampt

worden.

9 De Ketels tot de Mortiers worden
gemeenelijck vierkant in de Aerde ge-

fneden, ongeveer 3* voet , en de aerde

voor opgeworpen
» fonder met Rijs-

werck op te fetten , voor elcke Mor-
tier in de brete , ten minften 1 z voet,de

lengte 10 voet ofdaer ontrent , den bo-

dem met balckenbeleydt een voet van

den ander, ende ftercke fwalpen daer

opgenagelt.

10 Achter of ter zyde bydeBate-
ryemoetmenfigverfien meteenkruyt
kelder onder deaerde gegraven , foo de
gront foo droog is

, anders foo diepals-

men kan , en een dak daer over ghe-

maeckt met Zooden befet , ende het

kruytwel met haire kleden overdeckt.

Op wat manier men met de Mortiers

en Houwitfers fal werpen, befietFig.

25 en z6 .

i

6 Ca-





'
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1

6. CAPITTEL.

Hoedanigh men met de Mertiers fal
werpen.

TN’t kort en ten leden , terwijl in het

Eerde Deel is aengewefen wat in acht

te nemen is , by het Canon , foo Talmen

nuoock aenwijfenwatby deMortiers
in acht is te nemen.

i Alsgy felfs het Vuurwerckghe-
prepareert hebt dat men werpen Tal,foo

weetgy dadelijck wat werck, en wat
voor een Mortier gy hebt , daer na ghy
’t werck hebt gemaeckt, anders moet-

men het vidteren datmen geen fout be^

gaet.

3, Wort de Ladingh tot het Vuur-

werck ghereeckent op elck pont een

lootgoetKruyt, ende tot de Bomben
ende Granaten ij, naer datmen veer

werpen wil > tot de Granaten en Vuur-

kogels geeftmen oock wel maerf loots,

al naer dat de tijdtvereyd, fomtijdts

minder fomtijdts meerder. Om de La-

K 4 dinge
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dinge te krijgen fonder groote moey-
ten, dan met lepels kanmen fo een ge-

wille wigt van het Kruyt niet nemen,
jnaer omfeker tegaen , maecktuween
Maet van Bordtpapier ofte van Coper

,

foo in de Figuer N r
. 2 f te fien is$ Neemt

een ftuck papier en maedthet rondt te

famen , als tot een Cardoes met een bo-

dem daer in, mae£t noch een rondt te

famen fonder bodem , die net paft in de

eerde, weegt dan half foo veel Cruyt

als gy begeervde Maet grpot te hebben,

en wilt gy hebben datter eenpondtin
gaet ,

foo doet het in de Ronde maet,

reeckent dan hoe hoogh het Cruyt in

de maet komt , dat gy dan bevint, deelt

bet in feftien gelijcke deden van binnen

en buyten , foo heeft elck deel een loot

Cruyt, en de binnenfte maet vanghe-
lijcke deden tot fefthien toe , foo mae-
ken die beyde te famen twee en dertigh

loot, als de binnenfte uytgetrockeis,

wilt gy $an achtien loot Kruyt nemen

,

foo ireckt dan het binnenfte uy t tot foo

yeel deden toe , meer ofminder fo men
begeert

5
en djt is feer ligt en handigh

,
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datmen al tij t weet hoeveel Kruyt men
neemt, ennietbygifljng, daermen al-

temet fouten mede begaet
5
maer met

fbo een maet niet , ende is hier van al-

les klaer in de Figuer te zien.

3 Ifler een groot onderfcheyt vande
fwaerte van het Vuurwerck, eninfon-

derheyt onder de Granaten ofteBom-
ben,daer zijnder die wel vijfthienjae

twintig pont 1waerder zijn als de ander,

envanbuyten zijnzy altemetgelijck,

dat een groot abuysinhet werpen kan

geven , alsmen haer gewight niet recht

en kendt , foo kan men oock geen rech-

te Ladinghe gheven , ende en komt het

geworpen niet daerment begeert
, dan

neemtmen en geeftmen , foo aen de la-

ainge als aen de Graden, ende valt haeft

nimmermeer wel uyt, hebbedaeromin
het kort een feer lichte manier van Ge-
wicht bygevoegt s als in de 15 Figuer te

fien is : een planck die in balans ley t op
twee korte plancken, die fcheuynste

famen genagelt zijn , met een Spijcker

oftwee, foeckt dan twee Granaten of

watghy werpen wilt, die even fwaer

l\ 5 fchij.
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fchijnen te zijn , fetfe op de planck , en
fietofzy éven fwaerzijn, endedatde
planck in zijn balanlfe blijft flaen$

neemt de een en werptfe, en ziet boe
zy gaet met deladinghe endehoutde
eene voor u gewigt , foogy bevindt die

lwaerder ofte lighter te zijn , kunt ghy
het dadelijck helpen in’t laden , of is

u een recht gewicht van een Kogel ofte

Granaet bekent , hout die dan omme de

anderen daèr naer te wegen , om foo te

konnen zien ofzy lichter of fwaerdét

zijn, met het oogh ofte handt kanmen
het foo naeuw niet zien , een pontviji

ofte fes fwaerder oflichter is een groot

verfchil, endeis dit gewicht feer licht

te laten maecken.

4 Reeckentmen opelckeGraedtte
werpen fefthien fchreeden ofdrie Roe-

den ende z\ voet , dat een deel kenden
willen voor een feer vaften Regel (lel-

len , maer het en gaet foo heel vaft niet,

ten allen tijden : Voor het eerfte moet-

men het Weder en de Windt in acht

nemen 5 Ten tweeden over ’t Water
ende Valleyen

$
Ten derden foo het

donc-
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donckerende miftigh weder is, foo is

deLoghtdick, ende dan enkonnende
Vuurwerken niet (lerckdoor dringen,

endefoo het ftercke Wint is , tegen of

met, ofte terzyde; gheeft een groot

verfcheel$ Ten vijfden warmenclam-
pigh Weer, verhindert oock, foodat-

men alles wel moet verftaen ende in

acht nemen; Alsmen een gewiiïe di-

flantie kan meten foo falmen eerfl: zien

hoe veelefchreeden elcke Graet heeft

,

voornamentlijck als het ftilen helder

Weder is , foo magh men wel 25 fchre-

den op elcke G raet reeckenen , en voor
de Houwitfers vry meer fooze haer be-

hoorlijcke proportie hebben, als ver-

toont wertin de 2yFig. meteen Mor-
tier te werpen , en in de 26 met een
Houwitfer te fchieten en te werpen,

klaer voor ooghen gheftelt$ Soo een

Graed geeft fefthien Schreden , foo ge-

ven 45 Graden 720 Schreden , ende fo

een Graet geeft 25 Schreden , fo geven

4> Graden 1175 Schreden, ende foo

voort , dat de Lief-hebbers konnen we-
ten wat een Mortier op een gewifledi-

flantic
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ftantie doet , maer om te werpen en
fegge elcke Graet geeft foo veel en gaet

nietfeecker, maer dan moftmen eerft

in acht nemen alle de voorghemelde
verhinderingen.

5 De Mortier ter plaetfe ftaende daer

men werpen fal , foo laet de Mortier

dan geheel fchoon uytvegen , ende het

Laetgat openen, darter de minftevuy-

ligheytnietinenis, ende blaell de Ka-
mer met een weynigh Kruyt af, veeght

hem wederom uyt, ende fet hem over

eyndt, neemt dan uw Ruimnaelt en-

de fteeckt onderin het Laetgat, ende

doet het Cruyt inde Camer, foo veel

ais het werck vereyft; foo de Camer
niet op een vinger breet vol en is van

Cruyt foo neemt wat werck ofte Loodt
ofte yets anders en doet de Camer vol

,

ende fet daer een prop boven op, die

drangh in de Camer van de Mortier

gaet , en fet hem wel vaft aen met een

Damphout, dat het Cruyt gheflooten

legt, ende leght als dan de Spiegel daer

in, ende fet dan daer op het geenedat

ghy werpen wilt, maeckt het ter zyden
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yaü mét.boute kielen, dat hetwerck

récht ftaet , ende in het midden op de

Spiegel, lbo dampt het met vogtige

Aerden toe om de zyden heen
5
neemt

dan de rechte Linie met twee ftocken,

daer heen dat ghy werpen wilt, ende

richt dan de Mortier in de rechte Linie

naer de twee ftocken, fchut dan het

Cruyt op de Pan ,
ende deekt de felve

toe met het eene ofte ander deckiel,

opent dan de brant van vooren , ende

doet een weynigh Meeipolver daer op,

hebt dan gereec twee Lontftocken ofte

een brander , ende geeft dan eerft Vuur

van vooren, foo dat het wel in den

brant is , ende dan van achteren , ende

1 remarqueert voor al wel het effëét daer

i van.

Wilt ghy met een Vuur werpen , loo

en dampt de Granaet niet toe met Aer-

de ,
maer wel met Meeipolver be-

ftroyt en gefwingde Lonten kruysge-

wijsover de Buys en Granaet , &c.

Recommanderende hier mede dé

jonge Lief-hebbers dit alles wel in acht
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te nemen, endewil hier mede dit mijn
kleyne Werckje beüuyten.

lek hebbe dit Tweede Deel heel kort

befchreven om verfcheyde Redenen,

als mede het geheele Werckje
5 maef

fooick kan zien dat het aengenaemis,

fal dan in toekomende mijn tijdt bede-

den, om hier op te laten volghende
vordere vier Deeleri raeckende de Ar-
tülerye , alles heel dtiydelijeken met
hare Fondamenten.

E Y N D E.
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